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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 / Ended 31 December 2011
หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

  2554 2553 2552
  2011 2010 2009

ฐานะทางการเงิน    
 สินทรัพย์รวม 1,187.60 1,160.11 1,195.92  Total Asset
 หนี้สินรวม 754.56 893.09 932.15  Total Liabilities
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 433.03 267.02 263.77  Shareholder’s Equity

ผลประกอบการ    
 รายได้รวม 1,441.75 1,751.75 1,820.71  Total Revenue
 รายจ่ายรวม 1,436.45 1,720.94 1,804.29  Total Expenses
 กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 5.29 30.81 16.42  Earnings Before Income Tax
 กำาไรสุทธิ (11.94) 13.04 12.69  Net Earnings

อัตราส่วนทางการเงิน    
 กำาไรต่อหุ้น (บาท) (0.05) 0.06 0.06 Earnings Per Share (Baht)
 อัตรากำาไรสุทธิ (%) (0.84) 0.70 0.70 Net Profit Margin (%)
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (2.76) 4.55 4.81 Return on Shareholders’ Equity (%)
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.02) 1.03 1.06 Return on Total Assets (%0

Financial Highlights
ข้อมูลทางการเงิน
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MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

สารจากคณะกรรมการ

 ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม 2554 สถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนขึ้น ส่งผลทำาให้สภาพ

เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2554 ประเทศไทยประสบกับวิกฤตมหาอุทกภัยครั้ง

รุนแรงที่สุด ซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถปกป้องพื้นที่ทุกแห่ง

ของบรษิทัทีต่ัง้อยูใ่นเขตภยัพบิตั ิใหป้ลอดภยัจากอทุกภยัได ้ แตเ่หตกุารณอ์ทุกภยัทีเ่กดิขึน้ กไ็ดส้ง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิของ

บรษิทัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ประกอบกบัปจัจยัภายนอก อาทเิชน่ วกิฤตหนีส้าธารณะในกลุม่ประเทศยโุรป และความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัว

 จากปจัจยัดงักลา่วขา้งตน้ บรษิทัจงึไดม้นีโยบายในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งระมดัระวงั และมุง่มัน่บรหิารงานดว้ยความรอบคอบ 

พรอ้มทัง้วางแผนทีจ่ะพฒันาประสทิธภิาพทกุดา้นในการดำาเนนิธรุกจิ โดยบรษิทัไดท้ำาการพฒันาระบบการจดัการแบบองคร์วม SAP 

ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในทุกหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว การประมวลผลวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างแม่นยำา การตรวจสอบและการควบคุมที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับทำาการกำาหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความ

พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีความภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งใน 64 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 3 ติดต่อ

กัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยมีการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 รวมถึงการบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน 

ซึ่งได้ดำาเนินการมากกว่า 10 ปีแล้ว อีกทั้ง ยังร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัด ผู้ยากไร้ และองค์กรการกุศลต่างๆ 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ขอขอบคณุพนกังานทกุทา่นทีไ่ดทุ้ม่เทและมุง่มัน่ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถ และขอขอบคณุ

ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อการเติบโตที่ต่อเนื่อง อย่างมั่นคง และนำามาซึ่งประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม

 ประธานกรรมการ
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 After the national election in July 2011, the political situation has been resolved which caused the 

domestic economic condition starting to recover.  However, severe flooding occurred during 2011 has caused 

the large damage to business and industrial sector.  Despite the Company was successful to protect the whole 

Company’s area from flooding, this flood natural disaster inevitably affected Company’s operations.  Moreover, 

the external factors i.e. sovereign debt crisis in European countries and the fluctuations of foreign currency 

exchange rate have caused the global economy to be in the recession state.

According to the stated factors, the Company has employed through business policies to overcome any ob-

stacles or challenges that happened or may happen in the future.  The Company also focused on enhancing 

the efficiency of all operations by implementing SAP system.  This system is designated as data linkage in 

all function which maximizes benefit in terms of time spent in operation, accuracy of data analysis, auditing 

and controlling reliability.  Also, the Company applied risk management to efficiently encounter all changes.

For the practice of good corporate governance, the Company has been honoured to be one of 64 companies 

in SET which achieved 100 scores under the 2011 AGM Checklist project evaluated by Thai Investors Associa-

tion, for 3 consecutive years.  In addition, the Company paid consistent contributions to Corporate Social Re-

sponsibility by donating money to flood victims through Stock Exchange of Thailand and Channel 3 TV Station, 

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

The Board of Directors would like to thank all of our staffs for the commitment and dedication and also 

would like to express our appreciation to our shareholders, customers, business alliances and partners, and all 

relevant stakeholders for giving their trusts, confidence and support on Company’s operation.  The Company 

has intended to develop our businesses for continuous and stead growth and sustain the greatest benefit to 

all stakeholders.

 Mrs.Pattama Tangpiroonthum

 Chairman of the Board of Directors
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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

BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการ
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ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
กรรมการ

 Dr.Visuth Vittayatanakorn
Director

นางสาววิไล ตั้งสิน
กรรมการ

 Ms.Vilai Tangsin
Director

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ
Mr.Somroek Tangpiroonthum
Director

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ
Ms.Prinda Tangpiroonthum
Director

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการ
Mr.Vorravuth Tangpiroonthum
Director
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
Board of Directors and Management

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ประธานกรรมการ
อายุ 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 มัธยมศึกษาปีที่ 6
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification 
 Program (DCP 38/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
2528 – ปัจจุบัน
 กรรมการ บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
2531 – ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำากัด

Mrs.Pattama Tangpiroonthum 
Chairman of the Board
Age 70 years old
Educational Background
 Mathayom 6
 Director Certification Program (DCP 38/2003),  
 Thai Institute of Directors (IOD)
Work Experience
1985 - Present
 Director, Thai Vegetable Oil Plc.
1988 – Present
 Chairman of the Board, Cheer (Thailand) Co., Ltd.

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อาย ุ58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 Ph.D. in Management (International Economics),  
 Keio University, Japan
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation   
 Program (DAP 56/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
ปัจจุบัน 
 ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาแรงงาน และการจัดการ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีต
 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn 
Independent Director and Chairman of Audit Committee
Age 58 years old
Educational Background
 Ph.D. in Management (International Economics), 
 Keio University, Japan
 Director Accreditation Program (DAP 56/2006), 
 Thai Institute of Directors (IOD)
Work Experience
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
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ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อาย ุ50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 Joint Doctoral Program in Business Administration,  
 Thammasart University National Institute of 
 Development Administration and Chulalongkorn  
 University D.B.A. (Finance)
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation 
 Program (DAP 16/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
2552 – ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำากัด
2549 – 2552
 Managing Director, One Asset Management Ltd.
2555 – ปัจจุบัน
 นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Dr.Somjin Sornpaisarn
Independent Director and Audit Committee
Age 50 years old
Educational Background
 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
2009 – Present
 Managing Director, TMB Asset Management Ltd.
2006 – 2009
 Managing Director, One Asset Management Ltd.
2012 – Present 
 Chairman of the Association of Investment  
Management Companies.
   

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 และมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation 
 Program (DAP 76/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
2549 – ปัจจุบัน
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์   
 แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำากัด 
2536 – ปัจจุบัน
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป   
 (ประเทศไทย) จำากัด

Mr.Danai Chanchaochai
Independent Director and Audit Committee
Age 46 years old
Educational Background
 Master’s Degree in Marketing, Thammasart University
 and Gothenburg University, Sweden
 Director Accreditation Program (DAP 76/2008), 
 Thai Institute of Directors (IOD)
Work Experience
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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ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
กรรมการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
อาย ุ59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation   
 Program (DAP 44/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
2528 – ปัจจุบัน
 กรรมการบริหาร บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)
2531 – ปัจจุบัน
 กรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำากัด
2542 – ปัจจุบัน
 กรรมการ บริษัท พรอดดิจิ จำากัด

Dr.Visuth Vitayatanakorn
Director with Authorized Signature
Age 59 years old
Educational Background
 Ph.D., Honorary Graduates, Marketing, 
 Ramkhamhaeng University
 Director Accreditation Program (DAP 44/2005), 
 Thai Institute of Directors (IOD)
Work Experience
1985 - Present
 Executive Director, Thai Vegetable Oil Plc.
1988 – Present
 Executive Director, Cheer (Thailand) Co., Ltd.
1999 – Present
 Director, Prodigy Co., Ltd.

นางสาววิไล ตั้งสิน
กรรมการ 
อาย ุ61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท MBA, University of Denver, USA
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation   
 Program (DAP 64/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
2527 – ปัจจุบัน
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีนำา โฮเต็ล จำากัด 
2533 – ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสถาพร จำากัด
2542 – ปัจจุบัน
 กรรมการ บริษัท พริสแอนด์พีช จำากัด

Ms.Vilai Tangsin
Director 
Age 61 years old
Educational Background
 Master’s Degree, MBA, University of Denver, USA
 Director Accreditation Program (DAP 64/2007), 
 Thai Institute of Directors (IOD)
Work Experience
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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นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อาย ุ45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท MBA, Nova University, USA
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation
 Program (DAP 14/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
2538 – ปัจจุบัน
 กรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำากัด
2546 – ปัจจุบัน
 กรรมการบริหาร บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำากัด
2554 – ปัจจุบัน
 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

Mr.Somroek Tangpiroonthum
Director with Authorized Signature and 
Chief Executive Officer
Age 45 years old
Educational Background
 Master’s Degree, MBA, Nova University, USA
 Director Accreditation Program (DAP 14/2004), 
 Thai Institute of Directors (IOD)
Work Experience
1995 - Present
 Executive Director, Cheer (Thailand) Co., Ltd.
2003 – Present
 Executive Director, Chama Asset Co., Ltd.
2011 – Present
 Honorary President of Thai Rice Packers Association

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
อาย ุ43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท, International Business, Nova University, USA
 ปริญญาโท, Human Resources, Nova University, USA
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification 
 Program (DCP 9/2544) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
2537 – ปัจจุบัน
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำากัด
2546 – ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำากัด

Ms.Prinda Tangpiroonthum
Director with Authorized Signature
Age 43 years old
Educational Background
 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
1994 - Present
 Deputy Chairman of Executive Director, 
 Cheer (Thailand) Co., Ltd.
2003 – Present
 Managing Director, Chama Asset Co., Ltd.
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นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
อายุ 38 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท, MBA, SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation
 Program (DAP 14/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification 
 Program (DCP 62/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 วุฒิบัตร Director Diploma (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
2541 – ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำากัด
2546 – ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำากัด

Mr.Vorravuth Tangpiroonthum
Director with Authorized Signature and Chief Financial Officer
Age 38 years old
Educational Background
 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
1998 - Present
 Managing Director, Cheer (Thailand) Co., Ltd.
2003 – Present
 Executive Director, Chama Asset Co., Ltd.
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GENERAL INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 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 225,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 225,000,000 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ จำานวนหุ้น

สามัญที่ออก

จำาหน่าย

จำานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน

การถือหุ้น

Thai Ha Australia 

Pty Ltd.

40 Constitution 

Road, Wentworthvile 

NSW 2145 Australia 

Tel. 61 2 9636 9027 

Fax 61 2 9636 5027

นำาเข้าและจัดจำาหน่าย

สินค้าของบริษัทใน

ประเทศออสเตรเลีย

300,000 หุ้น 300,000 หุ้น 100%

บริษัท เชียร์ เทรด

ดิ้ง จำากัด

305 ถนนรัชดาภิเษก 

(ท่าพระ-ตากสิน) แขวง

บุคคโล เขตธนบุรี 

กรุงเทพฯ 

โทร 02-477-0021-2 

โทรสาร 02-476-9973

จัดจำาหน่ายสินค้า 

Consumer ใน

ประเทศ

48,000,000 หุ้น 47,999,993 หุ้น 99.99%

ชื่อ ที่ตั้งสำานักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4

  162 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

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

ผู้สอบบัญชี : นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3844

  บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 02-264-0777            โทรสาร 02-264-0789-90
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Company’s Name : Thai Ha Public Company Limited
Type of Business : Manufacture and distribution of agricultural product to both domestic 
and   overseas
Head Office’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 225,000,000 shares at 1 Baht per share, 
  total 225,000,000 Baht

Subsidiary Companies
Company’s 

Name
Address Type of Business No. of Shares No. of Share 

Held
Ratio 

Shareholding
Thai Ha Australia 
Pty Ltd.

40 Constitution 
Road, Wentworthvile 
NSW 2145 Australia
Tel. 61 2 9636 9027
Fax 61 2 9636 5027

Import and 
distribution of 
Company’s 
products in Aus-
tralia

300,000 
Shares

300,000 
Shares

100%

Cheer Trading 
Co., Ltd.

305 Ratchadapisek 
(Thapra-Taksin) 
Road, Bukkhalow, 
Thonburi, Bangkok 
Tel. 02-477-0021-2
Fax 02-476-9973

Domestic 
distribution of 
consumer goods

48,000,000 
Shares

47,999,993 
Shares

99.99%

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 : Ms.Siraporn Ouaanunkun, C.P.A. No. 3844
  Ernst & Young Office Limited
  33rd Floor, Lake Rajada Office Complex,
  193/136-137 Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
  Tel. 02-264-0777            Fax 02-264-0789-90
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 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 82 ประเทศทั่วโลก โดยมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าในประเทศ 

และต่างประเทศ อยู่ที่ 52:48 

ข้าวสาร
 บรษิทัผลติและจำาหนา่ยขา้วบรรจถุงุหลายประเภท เชน่ ขา้วหอมมะล ิ

ข้าวหอมผสม ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ข้าวหอม

มะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

นับตั้งแต่บริษัทเริ่มเขา้สู่ตลาด และมีการปรบัปรงุคุณภาพผลิตภัณฑข์า้วบรรจุ

ถงุมาตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของเครือ่งจกัร ทีช่ว่ยคดัเมลด็ขา้วทีเ่สยี

ออกจากเมลด็ขา้วทีด่มีคีณุภาพ โดยปจัจบุนั บรษิทัสามารถสง่ออกขา้วบรรจถุงุ

ไปยังต่างประเทศได้ถึง 82 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทได้มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ข้าว

หอมมะลมิากทีส่ดุ เนือ่งจากตอ้งการสรา้งชือ่ตราสนิคา้ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัของทัว่

โลก และเป็นการสร้างชื่อให้กับข้าวหอมมะลิแก่ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

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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วุ้นเส้นกึ่งสำาเร็จรูป
 วุ้นเส้นกึ่งสำาเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นการเพิ่ม
มูลค่า (Value Added Products) ให้กับวัตถุดิบวุ้นเส้น ซึ่งเป็นสินค้าของ
บริษัท โดยผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของวุ้นเส้นพร้อมด้วยเครื่องปรุงครบถ้วน 
ซึ่งเหมาะสำาหรับสภาพสังคมยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะหญิงสาววัยรุ่น และวัย
ทำางาน ทีใ่สใ่จมกัสขุภาพของตนเอง โดยเปน็รปูแบบบรรจภุณัฑแ์บบถว้ย ม ี4 
รสชาติ คือ รสต้มยำากุ้ง รสเฝอ รสกุ้งอบวุ้นเส้น และรสยำาวุ้นเส้นทะเล ซึ่งได้
รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบซอง มี 3 รสชาติ 
คือ รสต้มยำากุ้ง รสยำาวุ้นเส้นทะเล และรสสุกี้ ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคน
รุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

โจ๊กกึ่งสำาเร็จรูป
 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) เป็นระบบการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยต่อการ
บริโภค

- ISO 9001:2008 เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
- British Retail Consortium Standard (BRC) เป็นมาตรฐานซึ่งครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ค้าปลีกในสหราชอาณาจักร
- HALAL เป็นเครื่องหมายคุณภาพที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ที่กระบวนการผลิตสอดคล้อง

กับหลักการในศาสนาอิสลาม ซึ่งทำาให้ชาวมุสลิมทั่วโลกมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ณ ขณะนั้น และ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เยี่ยม
ชมบูธของบมจ.ไทยฮา ที่ งานแสดงสินค้า Thaifex เมืองทองธานี
Mrs.Pontiwa Nakasai, Commerce Minister at that time, and Mrs.Nuntawan Sakuntanaga, Director-General 
of Department of Export Promotion,visited Thai Ha’s booth at Food Fair Thaifex, Muangthong Thani
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ ดำ�เนินก�รโดย

%ก�รถือ

หุ้นของ

บริษัท

2554 2553 2552

จำ�นวนเงิน 

(ล้�นบ�ท)

% จำ�นวนเงิน 

(ล้�นบ�ท)

% จำ�นวนเงิน 

(ล้�นบ�ท)

%

ธุรกิจส่งออก บมจ.ไทยฮ� 

บจ.ไทยฮ� ออสเตรเลีย

100% 687 48.11 861 49.74 1,020 56.35

ธุรกิจใน

ประเทศ

บมจ.ไทยฮ� 

บจ.เชียร์ เทรดดิ้ง

99.99% 741 51.89 870 50.26 790 46.65

รวม 1,428 100.00 1,731 100.00 1,810 100.00

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2554

 ปี 2554 บริษัทได้เสนอข�ยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) จำ�นวน 27,000,000 หุ้น ซึ่งมีผลให้บริษัทมี

ทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว จำ�นวนเงิน 225,000,000 บ�ท

 มาตรฐานที่ได้รับรองเพิ่มขึ้น

 ในปี 2554 บริษัทได้รับก�รต่ออ�ยุก�รรับรองม�ตรฐ�น British Retail Consortium Standard (BRC) สำ�หรับผลิตภัณฑ์

ข้�ว โจ๊กกึ่งสำ�เร็จรูป และวุ้นเส้นกึ่งสำ�เร็จรูป โดยที่บริษัทได้รับ rating grade A ในทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

นายสมฤกษ ์ตัง้พริฬุหธ์รรม ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร มอบรางวลัรถเบนซ ์C200 แกผู่โ้ชคดรีางวลัที ่1 จากโครงการ 

KASET THANK YOU REWARD

Mr.Somroek Tangpiroonthum, CEO, congratulated a lucky draw winner of Benz C200 from              

campaign KASET THANK YOU REWARD
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NATURE OF BUSINESS

 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 82 countries worldwide with 

revenue portion between domestic and export at 52:48.  

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 82 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 prod-

uct is ready with vermicelli and its seasoning.  It is suitable for 

the current social patterns.  There are 4 flavours in cup package; 

Shrimp Tom Yam Flavour, Pho Flavour, Baked Shrimp Flavour and 

Spicy Seafood Salad Flavour and 3 flavors in sachet package; 

Shrimp Tom Yam Flavour, Spicy Seafood Salad Flavour and Suki 

Flavour which 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 consum-

ers’ confidence in our products.
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นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบรางวัลที่ 2 รถ มอเตอร์ไซต์ฮอนด้า สกู้ปปี้ ไอ แก่  ผู้โชคดี
จากโครงการ KASET THANK YOU REWARD
Mr.Somroek Tangpiroonthum, CEO congratulated a lucky draw winner of 2nd prize, Honda Scoppy I 
Motorcycle, from campaign KASET THANK YOU REWARD

Revenue Structure of Company and Subsidiary’s Company

Product Operated by
% share 

held

2011 2010 2009

Revenue 

(Mil Baht)

% Revenue 

(Mil Baht)

% Revenue 

(Mil Baht)

%

Export Thai Ha Plc. 

Thai Ha Australia

100% 687 48.11 861 49.74 1,020 56.35

Domestic Thai Ha Plc. 

Cheer Trading

99.99% 741 51.89 870 50.26 790 46.65

Total 1,428 100.00 1,731 100.00 1,810 100.00

Changes during the year

 The allocation of newly issued shares in 2011

 In 2011, the company has offered the sale of new ordinary shares in the amount of not exceed than 

27,000,000 shares through Private Placement.  Thus, the Company’s paid-up capital is increased to 225,000.000 

Baht

 Additional Standard Accreditation

 In 2011, 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 และตลาดข้าวบรรจุถุง
เพื่อการส่งออก 

 ( 1 ) ข้าวบรรจุถุงในประเทศ 

 การบริโภคข้าวบรรจุถุงเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปของคนไทยที่นิยม
การบริโภคข้าวที่มีการควบคุมคุณภาพทั้งในด้านความสะอาดและมาตรฐานที่ดี รวมถึงการคำานึงถึงคุณภาพหลังการหุงที่สม่ำาเสมอ 
ในขณะที่ตลาดข้าวตักจากกระสอบมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนื่องมาจากความนิยมที่ลดน้อยลง  ประกอบกับ ผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนว
โน้มในการรับประทานข้าวขาวหอมมะลิสูงขึ้น   อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของข้าวขาวหอมมะลิที่มีความขาว  นุ่มนวล  มี
กลิ่นหอม  ดังนั้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุงจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีความสม่ำาเสมอตลอดทั้งปี  รวม
ถึงการพิจารณาและคำานึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่ต้องการกังวลเรื่องการหุงข้าวที่ต้องคอยเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำาในการหุงอีก
ต่อไป  
 นอกจากนี้ การบริโภคข้าวบรรจุถุงเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ เนื่องมาจาก
สภาพครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง สถานที่ซื้อเปลี่ยนจากร้านโชวห่วยเป็นการซื้อจาก ซูปเปอร์มาร์เก็ตแทน การต้องการความสะดวก
สบายและรวดเร็วในการเลือกซื้อและขนส่ง ตลอดจนเรื่องของการใช้พื้นที่น้อยในการเก็บ
รักษา จึงทำาให้ตลาดข้าวบรรจุถุงเริ่มเติบโตขึ้นทุก ๆ ปี 

 ( 2 ) ข้าวบรรจุถุงส่งออก

 สำาหรบัตลาดผูบ้รโิภคขา้วขาวหอมมะลใินตา่งประเทศนัน้ ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการ
ข้าวที่มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ไม่มีการซาวน้ำาก่อนหุง
เหมอืนผูบ้รโิภคคนไทย จงึตอ้งการผูผ้ลติขา้วสารบรรจถุงุทีม่เีครือ่งจกัรทีท่นัสมยั เชน่ เครือ่ง
ขัดมัน และเครื่องยิงเมล็ดเสีย  เป็นต้น ในการที่จะสามารถปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมได้สูง
กว่าผู้ผลิตทั่วไป โดยสถิติการส่งออกข้าวในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถส่ง
ออกข้าวได้จำานวนทั้งสิ้น10.6 ล้านตัน

 ก.  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จ ปัจจัยเสี่ยง โอกาสและอุปสรรคของคู่แข่งรายใหม่
 (1) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง  
 • คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
 • ตราสินค้าที่แข็งแกร่ง  ซึ่งต้องใช้งบประมาณและความชำานาญในการสร้างสูง
 • ช่องทางการจำาหน่ายที่สะดวกต่อผู้บริโภค
 • เงินทุนที่ต้องมีปริมาณสูงในการจัดซื้อวัตถุดิบ
(2)  ปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ประกอบการในธุรกิจข้าวบรรจุถุงต้องคำานึงถึงในการประกอบธุรกิจ 
 • เปน็ธรุกจิทีม่กีำาไรตอ่หนว่ยไมส่งู เนือ่งจากขา้วเปน็สนิคา้เกษตรและและมรีาคาทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาล

และต้องอาศัยการขายในปริมาณมากเช่นเดียวกับสินค้าบริโภคที่จำาเป็นอี่นๆ
 • ต้องใช้เงินทุนสูงในการซื้อวัตถุดิบเพื่อจัดเก็บและรอการบรรจุถุงเพื่อจัดจำาหน่ายต่อไป
(3)  ปัจจัยที่เป็นโอกาสสำาหรับอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุงในประเทศ
 • เป็นธุรกิจที่น่าสนใจทั้งในแง่ของขนาดและอัตราการเติบโตของตลาด
 • ความนิยมในการบริโภคเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทย
 • เปน็อตุสาหกรรมทีไ่ดร้บัความสนใจและแรงสนบัสนนุจากภาครฐัในการเปดิตลาดใหมใ่นตา่งประเทศและสง่

เสริมให้ชาวต่างชาตินิยมรับประทานข้าวขาวหอมมะลิของไทย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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(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
 ทั้งนี้ หลังจากการที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการด้านการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพข้าวบรรจุถุง และมีการตรวจสอบข้าวถุง
ที่จำาหน่ายในท้องตลาดโดยกรมการค้าภายใน และสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง มีผลทำาให้ราคาขายปลีก
ข้าวสารบรรจุถุงสะท้อนถึงต้นทุนและคุณภาพที่แท้จริงมากขึ้น ทำาให้ช่วงห่างของแต่ละชั้นของคุณภาพข้าวจะมีความแตกต่างกันไม่
มาก

สภาวะการแข่งขันตลาดต่างประเทศของกลุ่มผู้ผลิตข้าวบรรจุถุง
 ถึงแม้ว่าสภาวะการแข่งขันในตลาดต่างประเทศของบริษัทมีคู่แข่งขัน 3-4 
รายเป็นผู้ส่งออกที่มีข้าวบรรจุถุงในประเทศเช่นกัน  ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านราคาใน
ระดบัปานกลางจนถงึระดบัสงู แตเ่ปน็การแขง่ขนัคนละทอ้งทีข่องแตล่ะประเทศนัน้ๆ 
เนือ่งจากตลาดขา้วของโลกมขีนาดทีใ่หญต่ามภมูศิาสตรข์องโลก การเขา้ถงึของคูแ่ขง่
แต่ละรายของบริษัทไปยังจุดต่างๆทั่วโลกจึงต่างกัน และถึงแม้การที่ราคาจำาหน่าย
จะอ้างอิงตามราคา Reference Price ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยขึ้นลงปกติทั่วไปที่สามารถ
คำานวณได้จากราคาเบื้องต้นที่ถูกกำาหนดโดยหอการค้าไทย บริษัทยังสามารถขายได้
ในราคาสูงกว่าราคาตลาด    เนื่องจากทางบริษัทจะเน้นการทำาตลาดต่างประเทศใน
กลุ่มข้าวหอมมะลิเป็นหลัก โดยเน้นเรื่องคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ไม่ปลอมปนข้าวชนิด
อื่น เพื่อทำาให้ลูกค้ามีความยอมรับและเชื่อถือ และมีการนำากลยุทธ์การส่งเสริมการ
ขาย มีการจัดทำา Premium  ให้ลูกค้า ซึ่งจะทำาให้ลูกค้าในต่างประเทศรู้จักตราสิน
คา้และสามารถตดัสนิใจในการซือ้ผลติภณัฑข์องบรษิทั ประกอบกบัการทีบ่รษิทัมคีวาม
ชำานาญในเรื่องการส่งออก และมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง

แนวโน้มของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุงภายในประเทศ
 แนวโน้มของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุงภายในประเทศมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี  เนื่องมาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้
บริโภคที่ต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้า   และต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน อันเนื่องมาจากการรณรงค์ความปลอดภัยทางด้าน
อาหาร (Food  Safety)  ของภาครัฐบาล  ส่งผลให้ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานในการผลิตที่สูงเท่านั้นสามารถคงอยู่ในตลาดข้าวบรรจุถุง

แนวโน้มของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุงส่วนตลาดต่างประเทศ  
 เนื่องจากนโยบายของภาครัฐบาลที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวขาวหอมมะลิ ให้ก้าวสู่
การเป็นครัวของโลก  และการที่ภาครัฐบาลเป็นผู้นำาให้เอกชนทำาการเปิดตลาดใหม่ๆในต่างประเทศ   รวมถึงนโยบายการให้การ
สนับสนุนแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ จึงเป็นปัจจัยที่ทำาให้ยอดขายของอุตสาหกรรมข้าวขาวหอมมะลิมีแนวโน้ม

ข้าวตราเกษตรในห้างสรรพสินค้าชั้น
นำาของประเทศจีน 
“KASET” rice at top-class 
department store in China
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การเติบโตที่ดี  แต่ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของ
โลก (ส่งออก-นำาเข้า) ในปี 2555 จะมีปริมาณ 31.88 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำานวน 34.78 ล้านตันข้าวสารในปี 2554 สำาหรับ
ประเทศไทยกำาหนดเป้าหมายส่งออกข้าวปริมาณ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 6,800-7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณลดลงร้อยละ 10.4 
แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9-11.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 โดยไทยยังคงสามารถส่งออกข้าวคุณภาพดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ
ไทยและข้าวเหนียวได้ เนื่องจากข้าวเปลือกทั้งสองชนิดนี้ได้รับความเสียหายจากน้ำาท่วมไม่มากนัก และในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 
ประเทศผูซ้ือ้อาจหนัมานำาเขา้ขา้วจากไทย หากสภาพอากาศทีผ่นัผวนและภาวะเงนิเฟอ้/ราคาน้ำามนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้ ทำาใหป้ระเทศ
คู่แข่งประสบกับสถานการณ์ข้าวที่ตึงตัวและอาจชะลอหรือระงับการส่งออกข้าวได้

โครงสร้างของอุตสาหกรรมวุ้นเส้น

 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 
ล้านบาท  มีอัตราการเติบโตของตลาดประมาณร้อยละ 5 ต่อปี (ที่มา: ข้อมูลของบริษัท)
อย่างไรก็ดี วุ้นเส้นถั่วเขียวถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารหลักของคนไทย  แต่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  สามารถนำามา
ปรุงอาหารจานเอกของคนไทยได้หลากหลาย  เป็นต้นว่า  ยำาวุ้นเส้น  แกงจืดวุ้นเส้น  และอาหารทะเลอบวุ้นเส้น

สภาวะการแข่งขันตลาดวุ้นเส้น
 ตลาดวุ้นเส้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
 1. สินค้าคุณภาพสูงและมีราคาสูง (Premium)
 2. สินค้าคุณภาพดีและมีราคาปานกลาง
 3.  สินค้าคุณภาพปานกลางในราคาประหยัด
 4.  สินค้าคุณภาพประหยัดในราคาย่อมเยา

 ทั้งนี้ ตลาดวุ้นเส้นทั้งบนและล่าง บริษัทมีการสร้างสินค้าใหม่ เช่น วุ้นเส้นสด วุ้นเส้นตัด และวุ้นเส้นไม่ฟอกสี เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการปรุงอาหาร และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
 เนื่องจากการแข่งขันในตลาดวุ้นเส้นมีผู้แข่งขันน้อยราย   ประกอบด้วยผู้ผลิตรายใหญ่ประมาณ 4 ราย ผู้ผลิตขนาดกลาง
และขนาดเล็กอีกประมาณ 10 - 15 ราย (ที่มา: ข้อมูลของบริษัท) บริษัทจึงได้ตัดสินใจลงทุนการผลิตและทำาการตลาดอย่างจริง
ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา โดยจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราสินค้า “เกษตร” สำาหรับตลาดวุ้นเส้นตลาดบน บริษัทจะแข่งขันด้าน
คุณภาพเนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสำาคัญกับคุณภาพสินค้ามาเป็นอันดับแรก และมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนไปซือ้ตราสินค้าใหม่หาก
พอใจกบัตราสนิคา้เดมิ ในขณะทีวุ่น้เสน้ตลาดลา่ง จะมกีารแขง่ขนัดา้นราคาทีร่นุแรง  ซึง่เปน็การผลติสนิคา้ทีเ่นน้คณุภาพปานกลาง
จนไปถึงคุณภาพต่ำาโดยผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 อยา่งไรกด็ ีบรษิทัไดล้งทนุในตลาดลา่งดงักลา่วเชน่กนั โดยจำาหนา่ยวุน้เสน้ในตราสนิคา้ “ฉลาดชมิ”  ซึง่เปน็สนิคา้คณุภาพ
ปานกลางในราคาประหยัดเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดล่างได้ อันเป็นตลาดของผู้บริโภคที่เน้นราคามากกว่าคุณภาพ โดยในปัจจุบัน
บริษัทมีกำาลังการผลิตวุ้นเส้นปีละ 2,000 ตัน

แนวโน้มอุตสาหกรรมวุ้นเส้น
 แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำาลังซื้อที่สูงขึ้น   และนิยมในการบริโภคสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
และมีรสชาติอร่อย  ส่งผลให้อุตสาหกรรมวุ้นเส้นมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้น  ประกอบกับสินค้าที่จะมาทดแทนวุ้นเส้นโดยตรง
ไม่มี  เนื่องจากวุ้นเส้นมีลักษณะเฉพาะคือเป็นเส้นใสเหมือนแก้ว ในขณะที่สินค้าใกล้เคียงจะเป็นเส้นหมี่ บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ 
หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว ถึงกระนั้นก็ดี แนวโน้มผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กจะประสบปัญหาต้นทุนในการผลิตและการขายที่สูงขึ้น  
และมีแนวโน้มที่จำานวนผู้ผลิตจะลดน้อยลงในอนาคต
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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 result-
ing 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 2011, Thailand’s rice export 
quantity was at 10.6 million tons. 

 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 fluctuation 
  • 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 
 (4)  Barrier for rice package industry
  • Rice from rice fluctuation of raw material 
  • Rice from government’s policy 

INDUSTRY OVERVIEW AND COMPETITION
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Competition Situation of Package Rice

Local Market

 Currently, the competition situation of package rice is among the major producers who have the 
continuous marketing promotion while the small producers do not play the significant role, just do the partial 
marketing promotion.

 Additionally, the competition of package rice market depends on 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. 

 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 pack-
age 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

 The export of Jasmine Rice tends to be growth resulting from the government’s policy to support 
Thai’s food industry, especially Jasmine Rice, to World’s Cuisine.  The Government also encourages the private 
sector to seek for new market in overseas.  Besides, the government provides the good support to Thai res-
taurant in overseas.  However, the U.S. Department of Agriculture, USDA) estimated that in 2012 the world’s 
rice trading (export-import) will be 31.88 million tons, decreasing from 2011 which is at 34.78 million tons.  
For Thailand expected rice export volume to reach 9.5 million tons with value of USD 6,800-7,000 million, the 
quantity decreasing about 10.4% but the value increasing about 7.9-11.1% from 2011.  Thailand still focuses 
on export rice in good quality such as jasmine rice and glutinous rice because such 2 kinds of rice did not 
get the impact from flood situation in Thailand.  Also, in 3rd quarter of 2012, import countries may buy rice 
from Thailand if there were unexpected natural disaster and increasing oil price that may cause the competi-
tion countries lacking of rice and being unable to export rice.
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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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AWARDS AND RECOGNITION

รางวัลแห่งความสำาเร็จ

 บรษิทั ไทยฮา จำากดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลัผูป้ระกอบการขา้วหอมมะลบิรรจถุงุทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน

สม่ำาเสมอ จากกรมการค้าภายใน

 Department of Internal Trade, Ministry of Commerce awarded “Kaset” rice as the 

most consistent quality Thai Jasmine rice packing

 บริษัทได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และโบนัส 3 ดาว เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และได้รับการยกย่อง

ให้เป็นตัวอย่างที่ดีจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554 (2011 AGM 

Checklist) ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทีด่ำาเนนิการประเมนิโดยสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 The Company achieved a score of 100 with a three-star bonus, 3 consecutive years, 

an acclaim as a role model, under the 2011 AGM Checklist project of SEC, assessed by the 

Thai Investors Association.
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 เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง 

ควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงตั้งมั่นในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงหน้าที่

และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน ด้วยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ทำาประโยชน์แก่สังคม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน โดย

ได้ดำาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในหลายด้านที่สำาคัญ ได้แก่

ด้านการศึกษา

 บริษัทได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษา และเยาวชนของไทย จึงได้มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านเยาวชน การศึกษา และการ

กีฬา อย่างสม่ำาเสมอ ดังนี้ 

• การมอบทุนการศึกษาเป็นประจำาทุกปี ให้แก่เด็กนักเรียน เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโรงเรียนในเขตตลิ่งชัน 

และในเขตจังหวัดนครปฐม 

กิจกรรมการกุศล

• บริจาคเงินช่วยเหลือและผลิตภัณฑ์ข้าวสารให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยผ่านหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

Social Contribution Responsibility

บมจ.ไทยฮามอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม เป็นเงิน 1,000,000 
บาท ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Thai Ha Plc. donated 1,000,000 Baht for flood victims through 
Stock Exchange of Thailand

นายวรวฒุ ิตัง้พริฬุหธ์รรม ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ รว่มบรจิาคและสิง่ของเพือ่ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ผ่านรายการครอบครัวข่าว 3 โดยมีนายสรยุทธ 
สุทัศนะจินดา เป็นผู้รับมอบ
Mr.Vorravuth Tangpiroonthum, CFO, donated money and products 
to help flood victims through Mr.Sorayut Suthasanajinda, Channel 
3 TV Station
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 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 

Social Charity
• Donating money and products to flood victims through various channel such as Stock Exchange 

of Thailand, Channel 3 TV station and Chaipattana Foundation

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สวอบ ร่วมบริจาค เงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยน้ำาท่วม ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายสุเมธ ตันติเวช
กุล เป็นผู้รับมอบ

Mr.Danai Chanchaochai, Independent Director and 
Audit Committee Member, donated money and 
product to help flood victims through Mr.Sumet 
Tantivejkul, Chaipattana Foundation
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ปัจจัยความเสี่ยง

 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินต่างประเทศ

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหค้วามสำาคญัในการทำาการตลาดตา่งประเทศมากยิง่ขึน้ โดยมเีปา้หมายการสรา้งตราสนิคา้ของบรษิทั

ใหเ้ปน็ตราสนิคา้ระดบัโลก ในขณะทีย่อดสง่ออกของบรษิทัไปยงัตา่งประเทศคดิเปน็รอ้ยละ 48 ของยอดขายของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

รวมกนัสำาหรบัป ี2554 โดยบรษิทัไดเ้นน้ไปทีก่ารเตรยีมความพรอ้มในการผลติ การจดัจำาหนา่ยและการทำาการตลาดในตรา “KASET 

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

จากการส่งออกในเรื่องของความผันผวนของค่าเงินสกุลดอลลาร์ หรือสกุลเงินอื่นๆ ที่บริษัทจะได้รับจากการขายสินค้าของบริษัท

 อยา่งไรกด็ ีการทีบ่รษิทัไดป้อ้งกนัความเสีย่ง (Hedging) โดยมกีารจดัหาเงนิทนุหมนุเวยีนเปน็สกลุเงนิดอลลารต์ามสดัสว่น 

ไม่เกินเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการส่งออกเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำาการซื้อเงิน

ตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward Contracts) ณ วันที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้ากับธนาคารพาณิชย์อีกบางส่วนโดย

จะบันทึกรายการขายดังกล่าวเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ในวันดังกล่าว ซึ่งทำาให้บริษัทสามารถรับรู้ราย

ได้และราคาต้นทุนที่แน่นอน จึงเป็นการลดความผันผวนของรายได้จากค่าเงินต่างประเทศ

 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 2011, the export’s revenue is about 48% 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.

 Cash flow in USD equivalent to the amount expecting to receive from export is designated to hedge 

that risk.  Additionally, the Company buys a currency forward contract from Thai commercial banks at a delivery 

date so that revenues and cost are realized and it reduces the fluctuation of revenue form foreign currency.

RISK FACTORS

การบริจาคผลิตภัณฑ์ข้าวและวุ้นเส้นให้แก่เหล่าทหารในระหว่าง
เหตุการณ์อุทกภัย

Donation of rice and vermicelli product to military army 
during flooding situation
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 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ

 ข้าวและแป้งซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทในการผลิตข้าวบรรจุถุงและวุ้นเส้น เป็นผลิตผลการเกษตรที่มีราคาเคลื่อนไหว

ไปตามฤดูกาล (Seasonal) การเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบอาจจะส่งผลกระทบถึงผลการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทมีนโยบาย

ในการตดิตามราคาวตัถดุบิอยา่งใกลช้ดิ มกีารตกลงทำาสญัญารบัซือ้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจากผูผ้ลติ ผูน้ำาเขา้ทัง้รายยอ่ยและราย

ใหญ่ในตอนต้นฤดูกาลและมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและดูแลการเก็บรักษาข้าวและแป้งที่ได้มาตรฐาน

 อยา่งไรกต็ามในกลุม่ลกูคา้ระดบับน บรษิทัสามารถปรบัราคาชดเชยสว่นตา่งไดเ้นือ่งจากผูบ้รโิภคเชือ่มัน่ในคณุภาพขา้วหอม

มะลิภายใต้ตราสินค้าของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ ที่ไม่มีหน่วยงานกำากับราคาขาย 

 นอกจากนี้ในปี 2554 บริษัทได้ปรับกระบวนการบริหารจัดการด้านระบบการผลิตและการจัดจำาหน่ายตลอดกระบวนการ 

ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว รองรับการตัดสินใจปรับแผนการดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลด

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิการลงไดอ้ยา่งเปน็สาระสำาคญั ทำาใหบ้รษิทัสามารถแขง่ขนักบัตลาดโลกไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว

 2. Risk from Price Volatility of Raw Material

 The Company’s cost of raw material comes from commodity grains such as rice and starch, 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, long-term and 

short-term contracts from producers and importers are agreed since the time of their harvest ending.  Also, 

the Company has a good standard of product inspection and storage of rice and starch.  

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

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

 Moreover, in 2011, 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. ความเสี่ยงเรื่องนโยบายของรัฐบาล

 เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่มีผลกระทบสำาคัญต่อภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทย ทำาให้รัฐบาลมีนโยบายหลายประการที่อาจ

กระทบตอ่การดำาเนนิงานของบรษิทั เชน่ นโยบายการตัง้ราคารบัจำานำา

ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทำาให้ราคาข้าวของไทยสูงกว่าราคาตลาด

โลก อนัอาจเปน็ผลทำาใหล้กูคา้ตา่งประเทศของบรษิทัสัง่ซือ้ขา้วประเภท

อืน่ทดแทน (Substitute goods) หรอืลดจำานวนการสัง่ซือ้ลง อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทเน้นการขายข้าวหอมมะลิซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตหลัก
ของโลก อนัเปน็สายพนัธุข์องไทยทีไ่มส่ามารถปลกูไดด้ใีนประเทศอืน่ และผูบ้รโิภคในตา่งประเทศใหค้วามเชือ่มัน่ในคณุภาพขา้วหอม

มะลิของบริษัท นอกจากนี้บริษัทเน้นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากผลกระ

ทบจากนโยบายของรัฐบาลอยู่ในระดับไม่มากนัก 

 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 from the government’s policy.
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 4. ความเสี่ยงเรื่องนโยบายอัตราเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำาของรัฐบาล

 เนือ่งจากกระบวนการผลติและจดัจำาหนา่ยของบรษิทั จำาเปน็ตอ้งใชบ้คุคลากรทัง้ในระดบัแรงงานรายวนัและพนกังานประจำา

สำานักงานจำานวนมาก การประกาศขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำาเป็น 300 บาท และเงินเดือนของพนักงานระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 

บาทตามนโยบายของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2555 จะทำาให้ต้นทุนการผลิตและดำาเนินงานของบริษัทสูงขึ้นอย่างมีสาระสำาคัญ เพื่อ

รองรับสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบงานให้มีการเชื่อมโยงกันตลอดกระบวนการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ

งานที่ไม่จำาเป็นลง มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานให้สูงขึ้น รวมทั้งปรับกระบวนการผลิตให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ทำาให้

สามารถลดความจำาเป็นในการใช้แรงงานลงได้บางส่วน

 4. Risk from Government’s Minimum Wages Policy

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

officers.  The policy to raise minimum wages to 300 Baht and starting salary of bachelor degree officers to 

15,000 Baht which come in to effect on April 2012 resulted to the increase of cost and operational expense 

significantly.  To cope with such policy, the Company has focused on enhancing the efficiency of all operations 

and eliminating the unnecessary working process, improving and developing the skills of worker and officers, 

also adjusting the production process to be automatically in order to minimize the unskilled workers.

 5. ความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย

 จากเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 เป็นต้นมา ยังไม่มีบริษัทประกันภัยรายใดรับประกันภัยน้ำาท่วม บริษัทฯ 

จึงได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยลงทุนปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ตั้งของสถานประกอบการทุกแห่งเพิ่มเติมจากแนวคันป้องกันน้ำา

ท่วมเดิม เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันถาวร รวมทั้งยกเลิกการเช่าสถานประกอบการบางแห่งที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงและยากต่อการป้องกัน

ในอนาคตด้วย

 5. Risk from Possible Flooding

 Since the severe flooding at the end of 2011, insurance firms are reluctant to offer flood coverage.  

Thus, to prevent the possible flood, the Company has spent budget to build the permanent flood protection 

around the factory area.  Additionally, the Company has terminated the some premise rental which is in the 

risk area and difficult to protect in the future.

แนวป้องกันอุทกภัยบริเวณหน้าโรงงานพุทธมณฑลสาย 5
Flood protection in from of factory at Buddhamonthon Sai 5

การทำาแนวปอ้งกนัอทุกภยัแบบถาวร โดยปรบัทศันยีภาพเปน็เนนิหญา้
Long-term flood protection
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนที่ถือ (หุ้น) (%)

1.  บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำากัด 114,279,550 50.791

2.  นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม 9,764,910 4.340

3.  น.ส.ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม 8,970,010 3.986

4.  นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 8,900,410 3.956

5.  นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 8,685,510 3.860

6.  น.ส.วรธิดา วิทยฐานกรณ์ 5,000,000 2.222

7.  นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 4,187,510 1.861

8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 2,691,900 1.196

9.  นายอภิชาต อภินรเศรษฐ์ 1,500,000 0.667

10. นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ 1,500,000 0.667

รวม 165,479,800 73.546

โครงสร้างของบริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำากัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนที่ถือ (หุ้น) (%)

1. กลุ่มตั้งพิรุฬห์ธรรม 18,088,505 60.30

2. กลุ่มวิทยฐานกรณ์  6,020,732 20.07

3. บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำากัด  5,000,000 16.67

4. นางรัตนา จันทรพิทักษ์    532,909 1.78

5. นางวิไล ตั้งสิน    213,545 0.71

6. นายธงชัย ตันสุทัตต์      31,400 0.10

7. น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์      85,636 0.28

8. น.ส. ฐิติมา ออศิริวิกรณ์      27,273 0.09

รวม 30,000,000 100.00
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โครงสร้างการจัดการ

 คณะกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท 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

 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายวิสุทธิ           วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร

2 นายสมฤกษ์        ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร

3 นางสาวปรินดา   ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร

4 นายวรวุฒิ           ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและกำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการ

ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกจิและสภาวะการแขง่ขนัในตลาด เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั

พิจารณาอนุมัติ

2. วางแผนและกำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำาปี และอำานาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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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 โดยให้นำาเสนอให้คณะ

กรรมการเพื่อทราบด้วย

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 ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำาแหน่งต่ำากว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะ

กรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัท

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 โดยให้นำาเสนอให้คณะกรรมการบริหารเพื่อ

ทราบด้วย

7. มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ

เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร

8. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

9. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงาน

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป
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 3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 เปน็องคก์รอสิระทีจ่ะใหก้ารสนบัสนนุและปฏบิตักิารในนามของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่สอบทานขอ้มลูทางการเงนิทีเ่สนอ

แกผู่ถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ สอบทานระบบการควบคมุภายในทีค่ณะกรรมการบรษิทักำาหนดใหม้ขีึน้ กระบวนการตรวจสอบภายใน 

และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ลำาดับที่ 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

ความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหว้หนา้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฏหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

6.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. เลขานุการบริษัท 

 การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำาหนดให้บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท (ปัจจุบันคือนางสาววิไลวรรณ กาญจน์ กมล) 

เพือ่รบัผดิชอบการจดัการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผูถ้อืหุน้ การรกัษาเอกสารขอ้มลูตามทีก่ฎหมายกำาหนด ใหค้ำาปรกึษา

และข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงดูแลและถ่ายทอดมติของคณะ

กรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง
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การสรรหากรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัท

 บรษิทัไมม่กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพือ่คดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแตง่ตัง้เปน็กรรมการ อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทได้กำาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้

เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัทคำานึงถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้น และการส่ง

เสริมการกำากับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อ

กรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 31 มกราคม 2555 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูล

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยมหีลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอชือ่กรรมการลว่งหนา้ 

พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัท กำาหนดให้กรรมการจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตราจะต้องพ้น

จากตำาแหน่ง และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการดังกล่าวที่พ้นจากตำาแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

3. บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ปน็กรรมการเทา่กบัจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื

จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจำานวนทีจ่ะพงึ

มีหรือเลือกตั้งในครั้งหนึ่ง ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่ง

กรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีเ่ขา้ไปแทน โดยมตขิองคณะกรรมการดงักลา่ว ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 ทั้งนี้ การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งโดยเลือกจากกรรมการของบริษัท

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 ทา่น โดยแตง่ตัง้จากกรรมการอสิระของบรษิทั ทีม่ี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยทีก่ำาหนดวา่ดว้ยคณุสมบตัแิละขอบเขตการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่ง

น้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 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
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4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทั

ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้าได้รับการแต่งตั้ง

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่ง

มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้

พ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้าวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ

อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปีก่อนหน้าวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2554 มีดังนี้

ลำาดับที่ 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 3/4 3/4

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 2554 
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ค่าตอบแทนกรรมการ

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีรายละเอียดดังนี้

 ก. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทแต่ละราย

ลำาดับที่ รายชื่อ
ค่าตอบแทนปี 2554

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าบำาเหน็จ
คณะกรรมการ

รวม

1 นางปัทมา         ตั้งพิรุฬห์ธรรม 43,000 - - 43,000

2 รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร 43,000 86,000 - 129,000

3 ดร.สมจินต์        ศรไพศาล 43,000 60,200 - 103,200

4 นายดนัย          จันทร์เจ้าฉาย 33,000 46,200 - 79,200

5 นายวิสุทธิ         วิทยฐานกรณ์ 43,000 - - 43,000

6 นางสาววิไล        ตั้งสิน 43,000 - - 43,000

7 นายสมฤกษ์        ตั้งพิรุฬห์ธรรม 43,000 - - 43,000

8 นางสาวปรินดา     ตั้งพิรุฬห์ธรรม 43,000 - - 43,000

9 นายวรวุฒิ         ตั้งพิรุฬห์ธรรม 43,000 - - 43,000

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554 และ 2553

ค่าตอบแทน
ปี 2554 ปี 2553

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

ค่าเบี้ยประชุม 9 569,400 9 552,000

ค่าบำาเหน็จคณะกรรมการ - - - -

รวม 569,400 552,000

 ข. ค่าตอบแทนรวมและจำานวนรายของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (พันบาท)

ปี 2554 ปี 2553

จำานวน (คน) 9 8

เงินเดือน 12,715 11,847

โบนัส - -

อื่น ๆ เช่น ค่าบริหาร - -

รวม 12,715 11,847
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STRUCTURE OF SHAREHOLDING AND MANAGEMENT
Shareholder

 The 10 major shareholders as of 22 March 2011

Name of Shareholders Number of Shares Held (%)

1.  Cheer (Thailand) Co., Ltd. 114,279,550 50.791

2.  Mrs.Pattama Tangpiroonthum 9,764,910 4.340

3.  Ms.Prinda Tangpiroonthum 8,970,010 3.986

4.  Mr.Vorravuth Tangpiroonthum 8,900,410 3.956

5.  Mr.Somroek Tangpiroonthum 8,685,510 3.860

6.  Ms.Vorathida Vittayatanakorn 5,000,000 2.222

7.  Mr.Visuth Vittayatanakorn 4,187,510 1.861

8.  Thai NVDR Co., Ltd. 2,691,900 1.196

9. Mr.Apichart Apinoraset 1,500,000 0.667

10. Mr.Kasem Jiratpikalapong 1,500,000 0.667

Total 165,479,800 73.546

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

Name of Shareholders Number of Shares Held (%)

1. Tangpiroonthum Group 18,088,505 60.30

2. Vittayatanakorn Group  6,020,732 20.07

3. Chama Asset Co., Ltd.  5,000,000 16.67

4. Mrs.Rattana Jantarapitak    532,909 1.78

5. Ms.Vilai Tangsin    213,545 0.71

6. Mr.Thongchai Tansutat      31,400 0.10

7. Ms.Suparat Sakwararat      85,636 0.28

8. Ms.Titima Orsiriwikorn      27,273 0.09

Total 30,000,000 100.00
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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, financial policy, fund raising policy, capital manage-

ment 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 resolu-

tion in case of the obstacle

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

correctly, promptly and legally

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

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

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

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

tors 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



รายงานประจำาปี 255440

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 financial 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 officer in management level except management in Director level

8. To monitor and follow up the Company’s daily operation according to business plan approved by 

Board of Directors

9. To perform other duties as assigned by Board of Directors.

Management Team

No. Name Position

1 Mr.Somroek Tangpiroonthum Chief Executive Officer

2 Ms.Prinda Tangpiroonthum   Deputy Managing Director 

3 Mr.Vorravuth Tangpiroonthum    Chief Financial Officer 

Duties and Responsibilities of Chief Executive Officer

1. To manage and monitor the Company’s operations

2. To follow the Board of Directors’ policy

3. To hire, appoint, move, terminate, fix the wages, pay the rewards, increase merit, bonus of all person-

nel 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, equip-

ment, 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 ac-

knowledgement

6. To approve the financial 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 Com-

mittee 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 beneficial 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 financial 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 financial reports.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

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

2. To review the suitability and efficiency 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 appoint-

ment, 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 conflict of interest complying with laws and 

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

to the Company.

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

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

6.1 An opinion on the accuracy, completeness and credibility of the Company’s financial 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 

Exchange 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 conflicts 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

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
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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’ meet-

ing, 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 November 2011 – 31 January 2012.  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 num-

bers 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 quali-

fied 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

 2. Audit Committee

 The Board of Directors nominates member of Audit Committee, at least 3 persons with the qualifica-

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

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

having the knowledge in Accounting and Financial.
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The principles in selection of independent director

Qualification of Independent Directors :

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

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

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

sidiaries, its associated companies, or a related juristic person that have conflict 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 conflict of interest

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

ies, its associated companies, or a related juristic person that have conflict 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 2011 

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 3/4 3/4

5 Mr.Visuth Vittayatanakorn 4/4

6 Ms.Vilai Tangsin 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 2011 

Director’s Monetary Remunerations

No. Directors
2011 Remuneration

Board of Di-
rectors

Audit 
Committee

Annual 
Allowance1

Total

1 Mrs.Pattama Tangpiroonthum 43,000 - - 43,000

2 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn 43,000 86,000 - 129,000

3 Dr.Somjin Sornpaisarn 43,000 60,200 - 103,200

4 Mr.Danai Chanchaochai 33,000 46,200 - 79,200

5 Mr.Visuth Vittayatanakorn 43,000 - - 43,000

6 Ms.Vilai Tangsin 43,000 - - 43,000

7 Mr.Somroek Tangpiroonthum 43,000 - - 43,000

8 Ms.Prinda Tangpiroonthum   43,000 - - 43,000

9 Mr.Vorravuth Tangpiroonthum    43,000 - - 43,000
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Director Remuneration Summary for 2011 and 2010

Remuneration 2011 2010

Total Baht Total Baht

Meeting Allowance 9 569,400 9 552,000

Annual Allowance - - - -

Total 569,400 552,000

Total Remunerations of Executive Director and Management Team

Type

Management Remunerations

(Thousand Baht)

2011 2010

Number of Management 9 8

Salary 12,715 11,847

Bonus - -

Other i.e. Management Fee - -

Total 12,715 11,847
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การกำากับดูแลกิจการ
 บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชื่อที่ว่าการกำากับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มี

กระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำา และการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำานึง

ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นและสังคมโดยรวม

 เพือ่ใหก้ารดำาเนินธรุกจิของบรษิทัมีการเจรญิเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง และเพิ่มความเชือ่มั่นใหแ้กน่ักลงทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุ

ฝ่าย 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 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือ

หุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารและข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำาคัญของบริษัท รวมถึงการมีส่วนแบ่งในกำาไร เป็นต้น โดยได้ดำาเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันปิดบัญชีงบดุลประจำาปี และบริษัท

ไดด้ำาเนนิการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบใหผู้ถ้อืหุน้เปน็การลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการประชมุ 

โดยหนังสือเชญิประชมุมีรายละเอียดระเบยีบวาระการประชมุ เอกสารประกอบระเบยีบวาระตา่ง ๆ  พรอ้มความเหน็

ของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ หนงัสอืมอบฉนัทะทกุแบบตามทีก่ระทรวงพาณชิยก์ำาหนด และรายชือ่ของกรรมการ

อสิระทัง้หมด เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุแทนได ้รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ ซึง่

ในหนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องนำามาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้า

ร่วมประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ใน

เว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ บ ริษัทได้เปิดให้ผู้

ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

2. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และแสดงผลสรุปของผลคะแนน

เสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม

3. ประธานกรรมการจดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเพยีงพอ และดำาเนนิการประชมุอยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส โดยระหวา่ง

การประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนเสียงและสรุป

มติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะ

กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
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4. กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประธานกรรมการชุดย่อย เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลที่มี

คณุสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ ซึง่ไดป้ระกาศแจง้ใหท้ราบโดยทัว่กนัผา่น

ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

2. บรษิทัดำาเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้ตามลำาดบัระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ และไมเ่พิม่ระเบยีบวาระใน

ที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทได้เสนอชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได้

ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

4. บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ โดยเฉพาะ

กรณีที่มีความเห็นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

5. บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัทนำาข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผล

ประโยชนส์ว่นตน โดยกำาหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์อ่ ก.ล.ต. และจดัสง่สำาเนา

รายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พนักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความยั่งยืนที่สำาคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้สนับสนุน

การพฒันาใหพ้นกังานทกุคนมคีวามรูค้วามสามารถสงู อกีทัง้บรษิทัมกีารดแูลพนกังานอยา่งเทา่เทยีมกนั 

เปน็ธรรม และใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม นอกจากนีบ้รษิทัยงัใหค้วามสำาคญักบัจติใจของ

พนักงานด้วย โดยได้นิมนต์พระนักปฏิบัติมาแสดงธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมให้กับพนักงานอยู่เสมอ 

- คู่ค้า :  บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้า โดยคำานึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน มีการจัด

ซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา โดยบริษัทได้กำาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

และกำาหนดหลักเกณฑก์ารคดัเลอืกคูค่า้ไวอ้ยา่งชดัเจน เพือ่ใหเ้กดิความเปน็ธรรม และความเปน็อสิระ 

ระหว่างบริษัทกับคู่ค้าในระบบการจัดหาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

- ลูกค้า :  บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า 

และมีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำาเนินการให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด โดยบริษัท

ได้ให้ความสำาคัญต่อลูกค้า ดังที่ได้กำาหนดไว้ในนโยบายคุณภาพของบริษัท ดังนี้

 “เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง เพื่อครองใจลูกค้า”

- คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีก

เลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่งขัน
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- เจ้าหนี้ : บรษิทัยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งมหีลกัการและวนิยั รวมถงึปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเงือ่นไข

ต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้

- ชุมชน : บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม ซึ่งถือเป็นนโยบายสำาคัญของบริษัท

ในการคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ โดยบริษัท

ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย จึงได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับ

โรงเรียนต่างๆ บริเวณโรงงานแถบพุทธมณฑล และบริเวณใกล้เคียง เป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ ยัง

ได้สนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำาหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรการ

กุศลอื่นๆ อยู่เป็นประจำา

 ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้

ได้รับการดูแลอย่างดี 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงิน และที่มิใช่การเงิน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสิน

ใจของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทัง้นี ้บรษิทัไมม่แีผนทีจ่ะจดัตัง้หนว่ยงานดา้นลงทนุสมัพนัธใ์นอนาคตอนัใกลน้ี ้แต่

จะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำาหน้าที่ติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 อนึ่ง บริษัทได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และจำานวนครั้งที่กรรมการ

แต่ละคนเข้าร่วมการประชุม รวมถึงเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำาปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่านดังต่อไปนี้

 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  4 ท่าน

 - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  2 ท่าน

 - กรรมการอิสระ   3 ท่าน

 บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นอิสระ 

 บรษิทัไดแ้ตง่ตัง้กรรมการบรษิทั โดยไมใ่หบ้คุคลหรอืกลุม่บคุคลใดมอีำานาจในการตดัสนิใจแตเ่พยีงบคุคลเดยีวหรอืกลุม่เดยีว 

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานมปีระสทิธภิาพและสรา้งกลไกการถว่งดลุ โดยบรษิทัมโีครงสรา้งการจดัการทีช่ดัเจน ซึง่มกีารแบง่แยกสายงาน

บังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอำานาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปให้ฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทตามความเหมาะสม 

เพือ่ไมใ่หอ้ำานาจในการตดัสนิใจและการบรหิารงานอยูท่ีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ในขณะทีบ่รษิทัมปีระธานกรรมการ

เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และถึงแม้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันระหว่าง

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ซึง่มสีายสมัพนัธก์นัระหวา่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารซึง่เปน็บตุรชาย และประธาน

กรรมการบริษัทซึ่งเป็นมารดา บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน  

 ทัง้นี ้กรรมการสามารถดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ได ้แตท่ัง้นีใ้นการเปน็กรรมการดงักลา่ว ตอ้งไมเ่ปน็อปุสรรคตอ่

การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยพิจารณาจากการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท การเข้าประชุมอย่างสม่ำาเสมอ และการ

แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 คณะกรรมการได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการไว้คราวละ 3 ปี
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2. คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการ 

รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อเรื่องการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ

จะมีกำาหนดการประชุมเป็นประจำาทุก 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรรรมการบริษัท

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 บรษิทัไดก้ำาหนดขอบเขตหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ซึง่ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ในหวัขอ้เรือ่งการจดัการ นอกจาก

นี้ คณะกรรมการยังมีนโยบายการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ก) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

 บรษิทัมนีโยบายจดัใหม้กีารควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เพยีงพอและเหมาะสมทีจ่ะสามารถปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษิทั

อนัเกดิจากการทีผู่บ้รหิารนำาไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีำานาจเพยีงพอ โดยใหฝ้า่ยตรวจสอบทำาหนา้ทีต่ดิตามผลการควบคมุ

ภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม 

และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำาเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ นอกจาก

นี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ โดยได้จ้างบริษัทภายนอกทำาการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการ

ปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนด ซึ่งคณะกรรมการได้ให้บริษัทที่รับ

หนา้ทีต่รวจสอบภายในดงักลา่วรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้ว่มกนัพจิารณาแผน

งานตรวจสอบภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ

ข) การบริหารความเสี่ยง

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้จัดให้มีการกำาหนด และประเมินความเสี่ยง

ของกิจการเป็นประจำาไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมทีมผู้บริหาร 

และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ เดือน ซึ่งนอกจากจะประเมินความเสี่ยงแล้ว ทีมผู้บริหารจะเป็นผู้กำาหนดกลยุทธ์ และ

มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และ

รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ค) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ขัน้ตอนการอนมุตักิารทำารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอืน่ ๆ  บรษิทัมอบหมายให้

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการนั้น ๆ  เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้

ความเหน็รายการดงักลา่ว เปน็รายการทีเ่ปน็ไปตามลกัษณะธรุกจิทัว่ไปและเปน็ไปในราคาทีย่ตุธิรรม และนำาเสนอตอ่คณะ

กรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา โดยบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ 

คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำารายการใด ๆ 

จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำารายการนั้น ๆ 

 ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการถึงความเหมาะสมของรายการ จะได้

มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำาปี

4. การประชุมคณะกรรมการ

 บรษิทัไดก้ำาหนดวนัประชมุคณะกรรมการเปน็การลว่งหนา้ตลอดป ี2554 โดยกำาหนดประชมุเปน็ประจำาทกุไตรมาส ภายใน 

45 วนัหลงัจากวนัสดุทา้ยของทกุไตรมาส โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารจะรว่มกนัพจิารณาระเบยีบวาระการ
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ประชุมตามความสำาคัญและจำาเป็น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบ

ระเบียบวาระการประชุม ให้กรรมการ เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่อง

เข้าสู่วาระการประชุมได้โดยแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อดำาเนินการ

 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 การปรับปรุงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ

6. ค่าตอบแทน

 บริษัทได้กำาหนดนโนบายค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น โดยที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2554 ดังนี้

 1. ค่าเบี้ยประชุมสำาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ  22,000  บาท / ครั้ง

 2. ค่าเบี้ยประชุมสำาหรับกรรมการตรวจสอบ   15,400  บาท / ครั้ง

 3. ค่าเบี้ยประชุมสำาหรับกรรมการ    11,000   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

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำาหน้าที่และกำากับ

ดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประวัติการอบรมของกรรมการแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงาน

ประจำาปี
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CORPORATE GOVERNANCE

 The Company is well aware of the importance of good corporate governance.  The corporate gover-
nance 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 efficiency to lead 

to the most benefits 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 conflict 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 pro-
cedure 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 share-
holder meetings in the important issues including the profit appropriation, etc. 

1. The Company arranges annual shareholder meeting within 4 months after year-ended account-

ing 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 specified by Ministry of Commerce, 

lists of independent directors so that shareholders can appoint an independent directors as their 

proxy, map showing the location of meeting venue, document and evidence to be declared on 

the meeting day, and Company’s articles of association concerning the shareholders’ meeting.  

Furthermore, shareholders will acknowledge all information regarding shareholders meeting through 

Company’s website 30 days before the meeting.  Additionally, the Company open for shareholders’ 

registration in advance of the meeting for at least 1 hour.

2. At the beginning of the meeting, Chairman would explain the voting practice and counting as well 

as clearly present the voting results of all meeting agendas. 

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.
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4. All directors attend shareholders meeting including Chairman of sub-committee.  Each member 

may address relevant questions and concerns posed by shareholders (if any).

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 qualified 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 notification 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 us-

ing inside information of the Company to others for his/her own benefits.  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 Company 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 process, 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 
standardized products for the customers, keep customer’s information as confi-
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dential 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 Ex-
cellent Service for our consumers’ 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 impor-
tance of Thailand’s educational 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.  

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.  
 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. 
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 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 Com-
pany’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.

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

i. Internal Control System

 The Company emphasizes in sufficient 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 situ-

ation, environment and possible risk.  Internal control covers finance, operations, corporate governance, 

check & balance.  The Company hires outsider to do internal audit jobs to make sure that there will 

be no conflict 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 financial risk. There is the monthly meeting with management team and relevant 

parties regarding this issue. Apart from the risk assessment, the management team sets the strategy 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. Conflict of Interest

 In cases where conflicts of interest could arise, the related person is assigned to gather relevant in-

formation 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 
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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 filed under tight security.

 Besides the normal Board of Directors meeting, the independent directors held one meeting without 
the presence of management in February 2011.

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 2011 Annual General Meeting of Shareholders has approved 
the remuneration for Company’s Directors and Audit Committee for year 2011 as follows :-
 1. Meeting allowance for Chairman of Audit Committee    22,000 Baht / meeting
 2. Meeting allowance for Audit Committee   15,400 Baht / meeting
 3. Meeting allowance for Directors    11,000 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 main-
tain 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 และสภาพแวดล้อม

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

สะทอ้นใหว้า่บรษิทัมรีะบบควบคมุภายในทีด่ดีา้นขบวนการของระบบบรหิารคณุภาพ และกระบวนการผลติ อนัเปน็ประโยชน์

ต่อผู้บริโภค และต่อองค์กร 

2.  การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัท ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ดงันัน้จงึไดม้กีารประชมุผูบ้รหิารฝา่ยทกุเดอืนเพือ่สรปุผลการดำาเนนิงานและปญัหาทีเ่กดิขึน้ในเดอืนทีผ่า่นมา และประเมนิ

แนวโน้มทางธุรกิจทั่วไปและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  บรษิทัมกีารกำาหนดขอบเขตอำานาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของแตล่ะสว่นงานออกจากกนัโดยเดด็ขาด โดยการแบง่

แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในการเปน็ผูม้อีำานาจอนมุตั ิผูบ้นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และผูด้แูลทรพัยส์นิออก

จากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันและบริษัทมีการกำาหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละ

ระดับไว้อย่างชัดเจน สำาหรับระบบการซื้อสินค้า อันได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องเขียน และการซ่อมแซมพาหนะ เป็นต้น ระบบ

การขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศ และระบบการรับและจ่ายเงิน ซึ่งแต่ละส่วนงานประกอบด้วย ผู้ขอซื้อ ฝ่ายจัด

ซื้อ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ผู้บันทึกรายการ และผู้ดูแลจัดเก็บ โดยมีเอกสารประกอบสำาหรับการปฏิบัติงานของงานแต่ละ

ระบบ อย่างเพียงพอ

4. ระบบสารสนเทศ

  บรษิทัมรีะบบสารสนเทศทีท่นัสมยั ซึง่ไดน้ำามาปรบั

ใช้ในทุกหน่วยงานในองค์กร มีการกำาหนดระบบรักษาความ

ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามความจำาเป็น มีการกำาหนด

ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูใหเ้ปน็ปจัจบุนัและปอ้งกนัการสญูหาย 

และการนำาออกจากบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้ง

กำาหนดรูปแบบและระบบการสื่อสารให้มีการสื่อสารกันได้

อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

5. ระบบการติดตาม

  บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัดจ้างผู้

ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก คือบริษัท พีแอนด์แอล 

อนิเทอรน์อบ ออดทิ จำากดั ซึง่ดำาเนนิการตรวจสอบการปฏบิตัิ

งานของหนว่ยงานตา่ง ๆ  และจดัทำารายงานผลการตรวจสอบ

เบื้องต้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบของ

หนว่ยงานตรวจสอบภายในยงัไมเ่คยตรวจพบประเดน็หรอืขอ้

บกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 

พนักง�น บมจ.ไทยฮ� เข้�ร่วมก�รอบรมสัมมน�ภ�ยใน 
“Landmark Forum in Action”

Thai Ha’s employee has attended in-house seminar 
“Landmark Forum in Action”
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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 Company 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 chal-

lenges 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, 

accounting 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. 
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Dividend Policy

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำารองต่างๆ ทุก

ประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำาหนดไว้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำาปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่นผลการดำาเนิน

งานและฐานะทางการเงินของบริษัท  สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของ

บริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ของบริษัท

 

 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
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รายการระหว่างกัน

 ในระหวา่งป ีบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายการธรุกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (เกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารผูถ้อืหุน้และ/หรอืมกีรรมการ

บางส่วนร่วมกัน) รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้ง

ลักษณะของคว�มสัมพันธ์ ร�ยละเอียดของร�ยก�รหรือ
สัญญ�

งวด 12 เดือน สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 54 (พันบ�ท)

คว�มจำ�เป็นแลคว�มสมเหตุ
สมผลของร�ยก�ร

ก. ระหว่างบมจ. 
ไทยฮากับบมจ. 
น้ำามันพืชไทย (TVO):

ผู้ถือหุ้น และกรรมการ
ร่วมกัน

1. ซื้อสินค้า 
-  บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันพืช
จากบมจ. น้ำามันพืชไทย (TVO) 
เพื่อนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
และซื้อสินค้าสำาเร็จรูปเพื่อขาย

การคำานวณราคาซื้อขายเป็น
ตามราคาตลาดสำาหรับลูกค้า
ชั้นดีโดยได้รับเครดิตเทอม 15 
วัน สำาหรับการซื้อวัตถุดิบเพื่อ
ผลิต และ 30 วัน สำาหรับ
การซื้อสินค้าสำาเร็จรูปเพื่อขาย   1.1 ยอดซื้อสินค้า 49,242

   1.2 เจ้าหนี้การค้า 4,785
ข. ระหว่างบจ. เชียร์     
เทรดดิ้งกับบมจ.น้ำามัน
พืชไทย (TVO):

ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม
กัน

1. ซื้อสินค้า 
- บจ. เชียร์เทรดดิ้ง ซื้อผลิตภัณฑ์
น้ำามันพืชจาก บมจ. น้ำามันพืชไทย 
(TVO)  เพื่อนำาไปจัดจำาหน่ายให้
กับลูกค้าในประเทศ

การคำานวณราคาซื้อขายเป็น
ตามราคาตลาดสำาหรับลูกค้า
ชั้นดีโดยได้รับเครดิตเทอม 
30 วัน

   1.1 ยอดซื้อสินค้า 19,041
   1.2 เจ้าหนี้การค้า 0

ค. ระหว่างบมจ. 
ไทยฮา กับ บจ. ฉมา 
แอ็สเซ็ท :

ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม
กัน

1. ค่าเช่าสำานักงาน 
-  เพื่อใช้เป็นสำานักงานใหญ่ และ
คลังสินค้า

10,231 ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 
ตารางเมตรละ 40-250 บาท

   2. ค่าบริการสำานักงาน 3,838 ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 
ตารางเมตรละ 40 บาท

   3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,140 เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากค่า
เช่าสำานักงานและค่าบริการ
สำานักงานดังกล่าวรวมกัน

ง. ระหว่างบจ. เชียร์ 
เทรดดิ้ง กับ ฉมา 
แอ็สเซ็ท :

ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม
กัน

1. ค่าเช่าสำานักงาน / คลังสินค้า 
- เพื่อใช้เป็นสำานักงานใหญ่ และ
คลังสินค้าของบริษัทย่อย คือ บจ. 
เชียร์ เทรดดิ้ง

4,418 ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลง
กัน ตารางเมตรละ 250 บาท 
สำาหรับสำานักงานใหญ่ และ
ตารางเมตรละ 140 บาท 
สำาหรับคลังสินค้า

2. เงินประกันค่าเช่า 1,024 เป็นเงินล่วงหน้าเพื่อเป็น
ประกันการเช่า 1 เดือน

3. ค่าบริการสำานักงาน 1,561 ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 
ตารางเมตรละ 40 บาท

จ. ระหว่างบมจ.ไทย
ฮา และบจ.เชียร์ 
(ประเทศไทย)

บริษัทใหญ่ 1. ขาย การขายเครื่องหมายการค้าใช้
ราคาตามราคาประเมินจากผู้
ประเมินอิสระบวกด้วยส่วน
ต่างจำานวนหนึ่ง1.1 รายได้จากการขาย

เครื่องหมายการค้า
9,000

1.2 ลูกหนี้อื่น 9,630
จ. ระหว่างบมจ.ไทย
ฮา และหจก.ไทยฮะ 
พาณิชย์

ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม
กัน

1. การขายสินค้า ใช้ราคาทุนบวกกำาไรส่วน
เพิ่ม ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับ
รายการค้ากับลูกค้าชั้นดีของ
บริษัท1.1 รายขายสินค้า 2,428

1.2 ลูกหนี้อื่น 1,206
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 บรษิทัมกีารกำาหนดมาตรการในการทำารายการระหวา่งกนัของบรษิทั และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้วา่ผูบ้รหิารและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีจะไมส่ามารถเขา้มามสีว่นในการอนมุตัริายการดงักลา่ว โดยบรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่ว

กับความจำาเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามการดำาเนินธุรกิจตามปกติและตาม

เงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป หรอืราคายตุธิรรม ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัรายการทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก แตใ่นกรณีทีไ่มส่ามารถ

หาราคาตลาดทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบได ้บรษิทัจะขออนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตั ิและในกรณทีี่

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้

สอบบัญชี ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  

หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อ

บังคับ  ประกาศ  คำาสั่ง  หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทหรือ บริษัทย่อย

  

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 เนื่องจากลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด กำาลังดำาเนินการกับนิติบุคคล

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

ยงัคงมรีายการระหวา่งกนัเกดิขึน้ในอนาคต บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึมนีโยบายหลกัรว่มกนัวา่รายการระหวา่งกนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

กับบริษัทดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำาเป็น และความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยสำาคัญ รวมทั้งต้องเป็นราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ผู้บริหารและ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะไม่ดำาเนินธุรกิจในลักษณะที่จะแข่งขันกับบริษัท

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายร่วมกันสำาหรับรายการระหว่างกันประเภทต่างๆดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ นโยบาย

1) รายการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัทและ

บริษัทย่อยคือ บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด กับ 

บมจ. น้ำามันพืชไทย (TVO)

ระบุว่าราคาที่บริษัทซื้อจาก บมจ. น้ำามันพืชไทย ราคาตลาด และ

เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ผู้จำาหน่ายน้ำามัน

พืชรายอื่นๆในตลาดจัดจำาหน่ายหรือกระจายผลิตภัณฑ์น้ำามันพืช

ต่างๆ  

2) รายการเช่าสำานักงานเพื่อใช้เป็นสำานักงานใหญ่

ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยคือ บริษัท เชียร์ เทรด

ดิ้ง จำากัด กับบริษัท ฉมา  แอ็สเซ็ท จำากัด

ใช้อัตราค่าเช่าและค่าบริการตามราคาตลาด โดยการต่ออายุสัญญา

เช่าแต่ละครั้งให้ปรับค่าเช่าขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 และเรียกเก็บตาม

จริงสำาหรับค่าบริการ

3) รายการเช่าคลังสินค้าที่เขตภาษีเจริญระหว่างบริษัท

ย่อยคือ บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด กับบริษัท 

ฉมา  แอ็สเซ็ท จำากัด 

ใช้อัตราค่าเช่าและค่าบริการตามราคาตลาด โดยการต่ออายุสัญญา

เช่าแต่ละครั้งให้ปรับค่าเช่าขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 และเรียกเก็บตาม

จริงสำาหรับค่าบริการ



รายงานประจำาปี 255460

 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 2011 
(Thousand Baht)

Necessity and Rationality of 
Transactions

a. Between Thai 
Ha Plc. and Thai 
Vegetable Oil Plc. 
(TVO) :

Common Shareholders 
and Directors

Goods Purchase 
-  The Company bought 
vegetable oil products 
from TVO for using as raw 
material and finished goods 
for distribution

Use the market price with 
credit terms of 15 days for 
raw material and 30 days 
for finished goods

   1.1 Total Sales 49,242
   1.2 Account Payable 4,785

b. Between Cheer 
Trading and Thai 
Vegetable Oil Plc. 
(TVO) :

Common Shareholders 
and Directors

Goods Purchase 
-  The Company bought 
vegetable oil products from 
TVO for local distribution 

Use the market price with 
credit terms of 30 days

   1.1 Total Sales 19,041
   1.2 Account Payable 0

c. Between Thai 
Ha Plc. and Chama 
Asset Co., Ltd. :

Common Shareholders 
and Directors

1. Office Rental 
-  For Company’s head 
office and warehouse

10,231 Use the agreed rate of 40-
250 Baht per square metre 

   2. Office Service Fee 3,838 Use the agreed rate of 40 
Baht per square metre

   3. Accrued Expenses 3,140 From the office rental fee 
and service fee

d. Between Cheer 
Trading Co., Ltd. 
and Chama Asset 
Co., Ltd. :

Common Shareholders 
and Directors

1. Office Rental 
- For head office building 
and warehouse of Cheer 
Trading Co., Ltd., a 
subsidiary Company

4,418 Use the agreed rate of 
250 Baht per square metre 
for office rental and 140 
Baht per square metre for 
warehouse rental

   2. Warranty of rental fee 1,024 For 1-month renal warranty
   3. Office Service Fee 1,561 Use the agreed rate of 40 

Baht per square metre
e. Between Thai 
Ha Plc. And Cheer 
(Thailand) Co., Ltd.

The Parent Company 1. Sales Use price from appraisal 
report plus margin
Use cost plus margin 
which is close to price of-
fering to good customers 

   1.1 Sales of Trademark 9,000
   1.2 Account Receivable 9,630

e. Between 
Thai Ha Plc. And 
Thai Ha Partnership  
Ltd.

Common Shareholders 
and Directors

1. Sales of goods Use the agreed rate of 40 
Baht per square metre   1.1 Sales 2,428

   1.2 Account Receivable 1,206

RELATED PARTY TRANSACTIONS
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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 its 

subsidiary, Cheer Trading Co., Ltd., and 

Thai Vegetable Oil Plc. (TVO)

The price that Company will buy from TVO will be market 

price and reasonable when comparing to other vegetable 

oil distributor. 

2) Office rental between Company and its 

subsidiary, Cheer Trading Co., Ltd. and 

Chama Asset Co., Ltd.

The market rental fee should be applied.  The rental fee 

may increase not more than 5% and the service fee will 

be charged actually.

3) Warehouse rental between Cheer Trading 

Co., Ltd., its subsidiary, and Chama Asset 

Co., Ltd. 

The market rental fee should be applied.  The rental fee 

may increase not more than 5% and the service fee will 

be charged actually.



รายงานประจำาปี 255462

 การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

 ร�ยได้

 ในรอบปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้รวมทั้งสิ้น 1,428 ล้�นบ�ท มีอัตร�ก�รเติบโตลดลง 17.52% เมื่อเทียบกับปี 

2553 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งม�จ�กช่วงไตรม�สที่ 4 ปี 2554 ประเทศไทยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งบริษัทไม่ส�ม�รถผลิตสินค้�และข�ยสินค้�

ได้ต�มปกติ และอีกทั้งก�รส่งออกสินค้�ลดลงเกิดจ�กก�รแข่งขันท�งร�ค�กับสินค้�ของประเทศเพื่อนบ้�นค่อนข้�งรุนแรง 

 

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

 ในปี 2554 บริษัทมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย จำ�นวน 230 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปี 2553  ประม�ณ 4.02% เนื่องจ�กบริษัทมี

ค่�ใช้จ่�ยที่ผันแปรต�มยอดข�ย และปรับกลยุทธ์ท�งด้�นก�รตล�ดท�งด้�นก�รโฆษณ�เพื่อให้เข้�ถึงผู้บริโภคได้อย่�งทั่วถึง อีกทั้ง             

สภ�วะก�รแข่งขันค่อนข้�งรุนแรงในตล�ด และเพื่อรองรับก�รเติบโตท�งธุรกิจที่จะมีต่อไปในอน�คต

   

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำ�นวน 433.03 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2553 เพิ่มขึ้น 61.56% เป็นผลม�จ�กก�รเพิ่มทุน

จำ�นวน 27 ล้�นหุ้น ทำ�ให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ มูลค่� 121 ล้�นบ�ท และ บริษัทมีก�รประเมินร�ค�ที่ดินที่เพิ่มขึ้น มูลค่� 

38.99 ล้�นบ�ท 

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของผลการดำาเนินงาน

“พิธีลงน�มโครงก�ร Implement SAP Application ระหว่�ง บมจ.ไทยฮ� และ SAP”
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 ฐานะทางการเงิน

 สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 เท่�กับ 1,187.60  ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น  2.37 % จ�กปี 2553 โดยส่วน

ที่เพิ่มขึ้น คือ ที่ดิน  อ�ค�รและอุปกรณ์ เนื่องจ�กมีก�รลงทุนเครื่องจักรเพื่อขย�ยกำ�ลังก�รผลิตสินค้�ให้รองรับคว�มต้องก�รของผู้

บริโภค เพิ่มม�กขึ้น  อีกทั้งบริษัทมีก�รประเมินร�ค�ที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีก�รเปรียบเทียบร�ค�ตล�ด (Market 

Approach)   ทำ�ให้บริษัทมีมูลค่�ที่ดินเพิ่มขึ้นจำ�นวน 38.99 ล้�นบ�ท 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  บริษัทมีก�รลงทุนซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ระบบSAP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รบริห�ร

ง�นได้อย่�งเสถียรภ�พ และรองรับก�รเติบโตของบริษัท

 

 หนี้สิน

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดขององค์ประกอบของหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต�ร�งข้�งล่�งต่อไปนี้ พบว่� จ�ก

ภ�ระหนี้สินทั้งหมด จะมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยในปี 2554 อยู่ที่ประม�ณ 522.67 ล้�นบ�ท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นคิดเป็น

ประม�ณ 69.38%

บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท

2554 2553 2554 2553

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย (ล้�นบ�ท) 522.67 643.10 522.09 603.07

หนี้สินที่ไม่มีภ�ระดอกเบี้ย (ล้�นบ�ท) 230.62 248.98 248.66 242.57

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย / หนี้สินรวม 69.38% 72.09% 67.74% 71.32%

หนี้สินที่ไม่มีภ�ระดอกเบี้ย / หนี้สินรวม 30.62% 27.91% 32.26% 28.68%

หนี้สินหมุนเวียน / หนี้สินรวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

 โครงสร้�งของภ�ระหนี้สินส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนต�มนโยบ�ยก�รบริห�รเงินของบริษัทต�มที่กล่�วข้�งต้น โดย

สัดส่วนหนี้สินหมุนเวียน ต่อหนี้สินรวมได้แสดงต�มต�ร�งข้�งต้นนี้เช่นกัน

สภ�พคล่อง

 บริษัทและบริษัทย่อย  มีเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นในปี 2554 เท่�กับ 38.00 ล้�นบ�ท 

บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตร�ส่วนสภ�พคล่องประม�ณ 1.19 เท่� ซึ่งสภ�พคล่องส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในก�รลงทุน เพื่อขย�ยกิจก�รของ

บริษัท 

 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

 (หน่วย : บ�ท) 2554 2553

 ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit Fee) 1,500,000 1,420,000

 ค่�บริก�รอื่น ๆ (Non-Audit Fee) - ไม่มี - - ไม่มี -
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Analysis of Operating Result

 Revenue

 In 2011, the Company and its subsidiaries earned revenue of 1,428 million Baht, a decrease of 17.52% 

from 2010.  The decrease was mainly due to Thailand’s severe flooding during the 4th quarter of 2011 which 

caused the disruption of producing and selling products.  Furthermore, the export volume was decreased be-

cause of the aggressive price competition with neighboring country.    

 

 Selling and Administrative Expenses

 The administrative cost for the Company and its subsidiaries for 2011 was 230 million Baht, an de-

crease of 4.02%.  The decrease was mainly due to the expense variable to the sales volume.  The Company 

do the marketing strategy in marketing campaign and advertisement for consumer awareness and to support 

business growth in future. 

   

 Shareholders’ Equity

 In 2011, the total shareholders’ equity was at 433.03 million Baht, increasing about 61.56% from 2010.  

The increase was due to the paid-up capital increase of 27 million shares which gained share premium of 121 

million Baht and the raise of land revaluation of 38.99 million Baht.

“Contract Signing Ceremony for Implement SAP Application between Thai Ha Plc. and SAP”
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 Financial Status

 Assets

 The Company and its subsidiaries’ total assets in 2011 were at 1,187.60 million Baht, increasing about 

2.37% from 2010 with the largest increase seen in plant and equipment.  This is because the investment in 

new machinery to increase the production capacity to serve the consumers’ need.  In addition, the Company 

measures land at revalued amounts determined by the independent valuer using the market approach which 

cause the increase in land of 38.99 Baht 

 As for the intangible assets, the Company has implemented the SAP system which enhance the ef-

ficiency of all operation for Company’s growth.

 Liabilities

 According to the table shown below, it found that liabilities with interest in 2011 was at 522.67 million 

Baht and short-term loans was at 69.38%

Consolidated Separated

2011 2010 2011 2010

Liabilities with interest (Million Baht) 522.67 643.10 522.09 603.07

Liabilities without interest (Million Baht) 230.62 248.98 248.66 242.57

Liabilities with interest / Total liabilities 69.38% 72.09% 67.74% 71.32%

Liabilities without interest / Total liabilities 30.62% 27.91% 32.26% 28.68%

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 2011, the Company and its subsidiaries had a net cash flow provided by financing activities of 38 

million Baht.

 The liquidity ratio stood at 1.19 times, mainly used in Company’s investment for business expansion. 

 The Auditors Remuneration of Company and its Subsidiaries 

 (Unit : Baht) 2011 2010

 Audit Fee 1,500,000 1,420,000

 Non-Audit Fee -None - - None -
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ไทยฮ� จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. พุทธก�ล รัชธร ประธ�น

กรรมก�รตรวจสอบ  ดร.สมจินต์ ศรไพศ�ล และดนัย จันทร์เจ้�ฉ�ย เป็นกรรมก�รตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน�้ทีต่�มขอบเขตหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษิทัฯ 

โดยในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รประชุมอย่�งสม่ำ�เสมอรวม 4 ครั้ง และในปี พ.ศ. 2555 ได้ประชุมอีก 1 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีก�รพิจ�รณ�และสอบท�นเรื่องต่�ง ๆ ที่สำ�คัญ ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจำาป ี2554 รว่มกบัฝา่ยบรหิารและ

ผู้ตรวจสอบบัญชี  เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต

และรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของ

 บริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำาเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

• ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2555 วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา

แผนการตรวจสอบภายในประจำาป ี2555 ซึง่นำาเสนอโดยผูต้รวจสอบภายในอสิระจากภายนอกจากบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิ

เทอร์นอล ออดิท จำากัด และได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย

พิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี พร้อมให้ข้อแนะนำากับผู้ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดผลงาน

ทีม่ปีระสทิธภิาพ การตดิตามและดำาเนนิการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเดน็ทีม่นียัสำาคญัอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

• คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่ง โดยกำาหนดใหฝ้า่ยตรวจสอบภายในตรวจ

สอบระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบงานและวิธีปฏิบัติดีเพียงพอที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง

ทีอ่าจเกดิขึน้ และการอนมุตัริายการ และอนมุตัวิงเงนิของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและอำานาจอนมุตัทิีก่ำาหนด

ไว้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน

• พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนประจำาปี 2555 โดยพิจารณากระบวนการคัดเลือกว่าเป็นไปตามแนวทาง

และขั้นตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยพิจารณาคุณสมบัติของสำานักงานสอบบัญชีและผู้สอบ

บญัช ีและเพือ่เพิม่ความมัน่ใจในความเปน็อสิระของผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ำาหนดนโยบายทีส่อดคลอ้งกบั

ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การหนุนเวียนผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติ

หน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วติดต่อกันห้าปี

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มี

ความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� ในปี 2554 บริษัทฯ จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และก�ร

ตรวจสอบภ�ยในที่เพียงพอ เหม�ะสม รวมทั้งมีกระบวนก�รที่ช่วยให้คว�มมั่นใจว่�ก�รปฏิบัติง�นของบริษัทฯ เป็นไปต�มกฎหม�ยที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีก�รจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลในร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ก�รปฏิบัติง�นของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่�นม�และค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี และนำ�

เสนอคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 แต่งตั้ง น�งส�วศิร�ภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี

รับอนุญ�ตเลขที่ 3844, น�ยศุภชัย ปัญญ�วัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3930 และน�งชลรส สันติอัศวร�ภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญ�ตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำ�นักง�นเอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 ต่ออีกว�ระหนึ่งเนื่องจ�ก

เห็นว่�เป็นผู้มีคว�มเข้�ใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่�งดี ประกอบวิช�ชีพด้วยคว�มเป็นกล�ง เป็นอิสระ และมีคว�มรับผิดชอบใน

ก�รส่งมอบง�นตรงต่อเวล�โดยสม่ำ�เสมอ

 วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2555    

  ในน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. พุทธก�ล รัชธร)

 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 บริษัท ไทยฮ� จำ�กัด (มห�ชน)
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE TO SHAREHOLDERS

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 2011 and once in 2012 on 28 February 2012.   The Audit Committee performed the               

following tasks during the year :

• The Audit Committee had reviewed the quarterly financial statement and the 2011 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.1/2012 held on 28 February 2012, the Audit Committee reviewed 

the 2012 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. 
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• The Audit Committee reviewed and selected the external auditor and determine their remuneration for 

the year 2012 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.

• 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 2011 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 2012 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 due to their professional practices, knowledge of business, fairness, independence and 

always discharging their duties on time.   

 28 February 2012

 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

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

Report of Board of Directors’ Responsibility for Financial Statements
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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
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ

การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการ

เงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่แสดงเปรียบ

เทียบไว้ ณ ที่นี้ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไว้อย่าง

ไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิาน

เพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งมีเหตผุลวา่งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอันเปน็สาระสำาคญัหรอืไม ่การตรวจสอบรวมถงึการ

ใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ

หลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการ

ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่

เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) โดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 

3 และข้อ 5.1 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภา

วิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทำาและนำาเสนองบการเงินนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำาหรับปี

สิน้สดุวนัเดยีวกนั เพือ่สะทอ้นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนือ่งจากการนำามาตรฐานการบญัชใีหมด่งักลา่วมาถอืปฏบิตั ิขา้พเจา้

เห็นว่ารายการปรับปรุงเพื่อจัดทำางบการเงินดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้นำาไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแล้ว

 ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9  19,951,824   14,283,961   5,126,360   9,512,373 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8, 10  239,205,213   269,362,991   235,158,889   254,940,781 

สินค้าคงเหลือ  11  592,093,898   570,703,136   589,159,231   504,089,420 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   45,196,962   57,538,909   44,280,507   55,340,140 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   896,447,897   911,888,997   873,724,987   823,882,714 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -   -   46,624,752   52,710,730 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  13  262,547,394   227,866,139   263,082,434   227,213,563 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 14  23,294,842   11,832,816   23,294,842   11,805,343 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      

 เงินมัดจำาและเงินประกันการเช่าจ่ายแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน 8  2,504,550   2,504,550   1,481,050   1,481,050 

 อื่นๆ    2,802,785   6,022,618   895,704   3,374,161 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   291,149,571   248,226,123   335,378,782   296,584,847 

รวมสินทรัพย์   1,187,597,468   1,160,115,120   1,209,103,769   1,120,467,561 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น      

 จากสถาบันการเงิน 15  522,665,725   643,098,792   522,091,673   603,073,252 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 8, 16  223,553,993   244,747,496   242,155,405   238,991,705 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   -   328,434   -   328,434 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   7,067,624   3,906,140   6,504,295   3,253,222 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   753,287,342   892,080,862   770,751,373   845,646,613 

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17  1,278,066   1,010,415   1,278,066   508,080 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,278,066   1,010,415   1,278,066   508,080 

รวมหนี้สิน   754,565,408   893,091,277   772,029,439   846,154,693 

         

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      

    

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น      

  ทุนจดทะเบียน      

    หุ้นสามัญ 252,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   252,000,000   252,000,000   252,000,000   252,000,000 

  ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว      

    หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 18  225,000,000   198,000,000   225,000,000   198,000,000 

      (31 ธันวาคม 2553: หุ้นสามัญ 198,000,000 หุ้น       

        มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   129,885,205   8,924,623   129,885,205   8,924,623 

กำาไรสะสม      

  จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 19  8,744,428   8,148,371   8,744,428   8,148,371 

  ยังไม่ได้จัดสรร   30,411,530   51,950,849   34,476,289   59,239,874 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   38,990,897   -   38,968,408   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   433,032,060   267,023,843   437,074,330   274,312,868 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,187,597,468   1,160,115,120   1,209,103,769   1,120,467,561 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      

        

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรขาดทุน:      

รายได้        

รายได้จากการขาย   1,428,006,544   1,731,346,856   1,309,173,727   1,604,209,545 

รายได้อื่น    13,741,727   20,404,941   13,924,949   20,523,590 

รวมรายได้   1,441,748,271   1,751,751,797   1,323,098,676   1,624,733,135 

ค่าใช้จ่าย      

 ต้นทุนขาย   1,206,427,408   1,482,117,577   1,127,441,944   1,412,873,581 

ค่าใช้จ่ายในการขาย   123,882,304   147,783,053   99,574,705   112,346,324 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   106,145,327   91,044,835   94,720,288   67,956,770 

รวมค่าใช้จ่าย   1,436,455,039   1,720,945,465   1,321,736,937   1,593,176,675 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล   5,293,232   30,806,332   1,361,739   31,556,460 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (17,236,895)  (14,492,737)  (16,529,647)  (15,422,105)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   (11,943,663)  16,313,595   (15,167,908)  16,134,355 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล   -   (3,270,881)  -   (3,270,881)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี   (11,943,663)  13,042,714   (15,167,908)  12,863,474 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน      

   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ   22,489   -   -   - 

ผลกำาไรจากการตีราคาสินทรัพย์   38,968,408   -   38,968,408   - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   38,990,897   -   38,968,408   - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   27,047,234   13,042,714   23,800,500   12,863,474 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22     

   กำาไร (ขาดทุน)   (0.053)  0.066   (0.068)  0.065 

         

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2554 2553 2554 2553
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   (11,943,663)  16,313,595   (15,167,908)  16,134,355 

รายการปรับกระทบยอดกำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

 เงินสดรับ (จ่าย)        

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน      

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย   40,608,455   31,044,968   40,543,768   30,526,172 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    4,706,462   33,898   2,241,731   (414,376)

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ   939,013   13,807   952,820   - 

   ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (345,577)  (150,403)  518,504   (19,562)

   ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์   3,185,031   -   3,153,913   - 

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน   -   -   6,085,978   - 

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   267,651   (855,610)  224,983   (941,853)

   ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง   436,880   1,030,048   436,880   815,472 

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   15,674,421   14,492,737   15,086,881   13,461,510 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์   53,528,673   61,923,040   54,077,550   59,561,718 

   และหนี้สินดำาเนินงาน      

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   28,300,528   3,424,053   20,934,376   (21,718,165)

   สินค้าคงเหลือ   (22,329,775)  20,748,289   (86,022,631)  43,217,882 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   13,058,426   53,422,321   11,205,985   55,652,375 

   สินทรัพย์อื่น   202,294   (347,569)  (539,082)  (10,000)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)      

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   (21,151,870)  (148,283,814)  3,201,388   (146,700,029)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น   3,161,484   1,695,803   3,251,053   1,813,448 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   -   (1,126,102)  -   (1,126,102)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน   54,769,760   (8,543,979)  6,108,639   (9,308,873)

   จ่ายดอกเบี้ย   (15,721,144)  (14,546,903)  (15,129,659)  (13,515,909)

   จ่ายภาษีเงินได้   (1,044,912)  (7,304,943)  (474,786)  (6,411,029)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน   38,003,704   (30,395,825)  (9,495,806)  (29,235,811)

         

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2554 2553 2554 2553
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (35,750,853)  (58,307,383)  (36,353,042)  (58,137,157)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   (13,522,829)  (8,122,405)  (13,533,575)  (8,122,405)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   1,668,439   152,337   298,009   21,495 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (47,605,243)  (66,277,451)  (49,588,608)  (66,238,067)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก      

   สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)   (123,719,159)  111,766,610   (84,267,671)  106,339,257 

ชำาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ   -   (18,000)  -   (18,000)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน   147,960,582   -   147,960,582   - 

จ่ายเงินปันผล   (8,994,510)  (7,920,000)  (8,994,510)  (7,920,000)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน   15,246,913   103,828,610 54,698,401   98,401,257 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา

 ต่างประเทศเพิ่มขึ้น   22,489     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ   5,667,863   7,155,334   (4,386,013)  2,927,379 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   14,283,961   7,128,627   9,512,373   6,584,994 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป ี   19,951,824   14,283,961  5,126,360   9,512,373 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท เชียร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิต

และจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-

ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และโรงงานอยู่ที่ 140 หมู่ 5 ตำาบลบางกระทึก อำาเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐมและ 589 หมู่ 1 ตำาบลช่องแค อำาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบ

การเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ

การเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้นชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

2554 2553

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด จัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศไทย ไทย 99.99 99.99

บรษิทัไทยฮา ออสเตรเลยี จำากดั นำาเข้าและจัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ ออสเตรเลีย 100.00 100.00

ออสเตรเลีย

ข) บรษิทัฯนำางบการเงนิของบรษิทัยอ่ยมารวมในการจดัทำางบการเงนิรวมตัง้แตว่นัทีบ่รษิทัฯมอีำานาจในการควบคมุบรษิทั

ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตามงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยซึง่จดัตัง้ในตา่งประเทศแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยราย

เดอืน ผลตา่งซึง่เกดิขึน้จากการแปลงคา่ดงักลา่วไดแ้สดงไวเ้ปน็รายการ “ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ปน็เงนิ

ตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัทีม่สีาระสำาคญัไดถ้กูตดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ลว้ 

2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

  ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ

บัญชีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำาเสนองบการเงิน

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง

 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้

 ฉบับที่ 19  ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำาไรต่อหุ้น

 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล

 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

 ฉบับที่ 6 การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

 ฉบับที่ 31 รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

  มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

 มาตรฐานการบญัชฉีบบันีก้ำาหนดใหก้จิการรบัรูผ้ลประโยชนท์ีใ่หก้บัพนกังานเปน็คา่ใชจ้า่ยเมือ่กจิการไดร้บับรกิารจา้งงานจาก

พนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณ

อายุ โดยใช้การคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดัง
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กล่าวเมื่อเกิดรายการ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและรับรู้หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธี

ปรับย้อนหลังเสมือนว่าได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลง

นี้ทำาให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีขาดทุนสำาหรับปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 0.3 ล้านบาท (0.001 บาทต่อหุ้น) (เฉพาะของบ

ริษัทฯ: ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 0.2 ล้านบาท (0.001 บาทต่อหุ้น)) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดัง

กล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 

มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย 

  เหลือจากรัฐบาล

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  การตีความมาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ  

  กิจกรรมดำาเนินงาน

  ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

  ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือ

ปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน

ระหวา่งเกณฑท์างบญัชแีละภาษอีากร เพือ่รบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีปน็สนิทรพัยห์รอืหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีามหลกั

เกณฑ์ที่กำาหนด 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มาถือปฏิบัติ 

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

5.1 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

 ในระหวา่งปปีจัจบุนั บรษิทัฯไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่ำาคญัตามทีก่ลา่วในหมายเหต ุ3 เนือ่งจากบรษิทัฯนำามาตรฐาน

การบญัชฉีบบัปรบัปรงุและมาตรฐานการบญัชใีหมม่าถอืปฏบิตั ิผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักลา่วแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และสำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
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  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

งบแสดงฐานะการเงิน 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 1,278 1,010 733 508

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 

  จากการรับโอนพนักงานของบริษัทย่อย - - 545 -

กำาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรรลดลง 1,278 1,010 733 508

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 268 (856) 225 (942)
กำาไรสำาหรับปีเพิ่มขึ้น (ขาดทุนสำาหรับปีเพิ่มขึ้น) (268) 856 (225) 942
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ขาดทุนต่อหุ้น                     

  ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น) (บาท) (0.001) 0.004 (0.001) 0.005

5.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงราคาที่ดินตามวิธีราคาตีใหม่

 ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงราคาที่ดินจากวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีราคา

ตีใหม่ โดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และเริ่มถือปฎิบัติ  ในปีปัจจุบัน

 การเปลี่ยนแปลงนี้บริษัทฯได้บันทึกส่วนเงินทุนจากการตีราคาที่ดินจำานวน 39 ล้านบาท ไว้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ผล 

กระทบของรายการปรับปรุงที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ดินเพิ่มขึ้น 38,968 38,968

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 38,968 38,968

6. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

6.1 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่บรษิทัฯไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัสำาคญัของความเปน็เจา้ของสนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้

แลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมลูคา่ตามราคาในใบกำากบัสนิคา้โดยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ สำาหรบัสนิคา้ทีไ่ดส้ง่มอบหลงัจากหกั

ส่วนลดแล้ว

 รายได้ค่าบริการ

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน 

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
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6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง

กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

6.3 ลูกหนี้การค้า

 ลกูหนีก้ารคา้แสดงมลูคา่ตามจำานวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯบนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

6.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้

รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

 วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า 

และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

6.5 เงินลงทุน

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

6.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ทีด่นิแสดงมลูคา่ตามราคาทีต่ใีหม ่อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผือ่การดอ้ยคา่

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 บรษิทัฯบนัทกึมลูคา่เริม่แรกของทีด่นิในราคาทนุ ณ วนัทีไ่ดส้นิทรพัยม์า หลงัจากนัน้บรษิทัฯจดัใหม้กีารประเมนิราคาทีด่นิโดย

ผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยด์ังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บรษิัทฯจัดใหม้ีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็น

ครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

 คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณค์ำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ

ดังนี้

  อาคาร - 20 ปี

  ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5-20 ปี

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 5-10 ปี

  เครื่องมือเครื่องใช้ - 5-10 ปี

  เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำานักงาน - 5  ปี

  ยานพาหนะ - 5-10 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ใน

ส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

6.7 ต้นทุนการกู้ยืม

 ตน้ทนุการกูย้มือืน่ถอืเปน็คา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทนุการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จากการกู้

ยืมนั้น

6.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
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 บรษิทัฯตดัจำาหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายกุารใหป้ระโยชนจ์ำากดัอยา่งมรีะบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิของ

สนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักลา่วเมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้เกดิการดอ้ยคา่ บรษิทัฯจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้

เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้

   อายุการให้ประโยชน์

  ค่าสูตรการผลิตและเครื่องหมายการค้า 10  ปี

  คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 10  ปี

6.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่า

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง

ทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำานาจในการวางแผน

และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

6.10 สัญญาเช่าระยะยาว

 จำานวนเงนิทีจ่า่ยตามสญัญาเชา่ดำาเนนิงานรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญา

เช่า

6.11 เงินตราต่างประเทศ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่

เปน็ตวัเงินซึง่อยูใ่นสกุลเงนิตราตา่งประเทศไดแ้ปลงค่าเปน็เงินบาทโดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

6.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจะทำาการประเมนิการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณห์รอืสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน

อืน่ของบรษิทัฯหากมขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยคา่ บรษิทัฯรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่เมือ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื

ของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 

6.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่าย

สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษัทฯมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชย

ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน
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 บริษัทฯคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด  แต่ละหน่วยที่ประมาณการ

ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรก บริษัทฯ เลือกรับรู้หนี้สิน

ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยใช้วิธีปรับย้อนหลังเสมือนว่าได้

บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาโดยตลอด

6.14 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

6.15 ภาษีเงินได้

 บรษิทัฯบนัทกึภาษเีงนิไดต้ามจำานวนทีค่าดวา่จะจา่ยใหก้บัหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษตีามหลกั

เกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

6.16 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงาน กำาไรขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศดงักลา่วจะถกูบนัทกึในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุ 

ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำาสัญญาจะถูกตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่ง

ทีม่คีวามไมแ่นน่อนเสมอ การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและ

ตอ่ขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจำานวนทีป่ระมาณการไว ้การใชด้ลุยพนิจิ

และการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดวา่จะ

เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่

ในขณะนั้น เป็นต้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและ

เป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็น

ระยะเวลานานหรือไม่นั้น จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ ์ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งทำาการประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คง

เหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลง

เกิดขึ้น

 บริษัทฯแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ

ราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้



รายงานประจำาปี 255488

ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย

ข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม

ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่
รายได้ค่าที่ปรึกษา - 5,000 - 5,000
รายได้จากการขายเครื่องหมายการค้า 9,000 - 9,000 -
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้า - - 166,434 517,960
รายได้อื่น - - 463 331
ซื้อสินค้า - - 18,355 416
ค่านายหน้าจ่าย - - - 273
ค่าบริการจ่าย - - 249 602
ค่าส่งเสริมการขาย - - 4,138 27,596
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า 2,428 3,148 2,428 3,148
ซื้อสินค้า 68,283 60,788 49,242 14,668
ค่าเช่าจ่าย 14,650 11,351 10,232 4,963
ค่าบริการจ่าย 5,399 4,518 3,838 2,350

    

รายการธุรกิจและนโยบายการกำาหนดราคาที่สำาคัญสรุปได้ดังนี ้
 

รายการธุรกิจระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายกำาหนดราคา

ขายสินค้า - ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำาหนดอัตรากำาไร

สว่นเพิม่ และวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด ซึง่ต่ำากวา่ราคาควบคมุของ

ทางการ โดยใกล้เคียงกับรายการค้ากับลูกค้าระดับชั้นดีของบริษัทฯ 

รายได้จากการขายเครื่องหมายการค้า - ราคาตามหนังสือประเมินบวกด้วยส่วนต่างจำานวนหนึ่ง

รายได้ค่าที่ปรึกษา - ราคาตามสัญญา

ซื้อสินค้า - ราคาตามที่ตกลงกันโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำาหนดเพื่อให้มีอัตราและ

กำาไรส่วนเพิ่มให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ค่าเช่าจ่าย - ราคาตามสัญญา

ค่าบริการจ่าย - ราคาตามสัญญา

ค่าส่งเสริมการขาย - ราคาตามทุนที่จ่ายไปจริง

ค่านายหน้าจ่าย - ราคาตามอัตราส่วนของยอดขายที่ได้รับชำาระเงินแล้ว
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 10)
  บริษัทใหญ่ 9,630 1,000 9,630 1,000
  บริษัทย่อย - - 6,673 109,420
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือมี

    กรรมการร่วมกัน) 1,412 146 1,412 146
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11,042 1,146 17,715 110,566
เงินมัดจำาและเงินประกันการเช่าจ่ายแก่กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 23,295 11,833 23,295 11,805
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 16)
  บริษัทย่อย - - 20,294 7,654
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือมี

    กรรมการร่วมกัน) 7,925 11,834 7,925 6,944
  รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,925 11,834 28,219 14,598

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังานของกรรมการ

และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,715 14,849 11,847 12,057

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 212 143 212 143

รวม 12,927 14,992 12,059 12,200

 ภาระค้ำาประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัทฯมีภาระจากการค้ำาประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.2

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงินสด 450 1,098 450 1,078

เงินฝากธนาคาร 19,502 13,186 4,676 8,434

รวม 19,952 14,284 5,126 9,512
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.87 ต่อปี 

(2553: ร้อยละ 0.00 ถึง 0.75 ต่อปี)

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 170 86 3,795 47,483

ค้างชำาระ

  ไม่เกิน 3 เดือน 960 - 3,464 61,944

  3 - 6 เดือน 76 - 76 -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,206 86 7,335 109,427

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 119,042 163,248 118,862 95,485

ค้างชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน 79,776 98,416 77,525 43,454

  3 - 6 เดือน 16,743 3,152 15,539 3,000

  6 - 12 เดือน 11,782 1,436 3,414 1,266

  มากกว่า 12 เดือน 4,540 1,515 2,500 481

รวม 231,883 267,767 217,840 143,686

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,397) (1,691) (2,758) (516)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 225,486 266,076 215,082 143,170

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 226,692 266,162 222,417 252,597

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,836 1,060 10,380 1,139

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,677 2,141 2,362 1,205

รวมลูกหนี้อื่น 12,513 3,201 12,742 2,344

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 239,205 269,363 235,159 254,941
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11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553

สินค้าสำาเร็จรูป 96,079 91,692 (686) (14) 95,393 91,678

งานระหว่างทำา 24,891 49,544 - - 24,891 49,544

วัตถุดิบ 427,679 377,120 (165) - 427,514 377,120

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 40,271 52,361 (102) - 40,169 52,361

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 2,753 - - - 2,753 -

สินค้าระหว่างทาง 1,374 - - - 1,374 -

รวม 593,047 570,717 (953) (14) 592,094 570,703

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553

สินค้าสำาเร็จรูป 94,518 25,064 (686) - 93,832 25,064

งานระหว่างทำา 24,891 49,544 - - 24,891 49,544

วัตถุดิบ 427,679 377,120 (165) - 427,514 377,120

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 40,271 52,361 (102) - 40,169 52,361

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 2,753 - - - 2,753 -

รวม 590,112 504,089 (953) - 589,159 504,089

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่า            

ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตาม            

วิธีราคาทุน - สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด 48,000 48,000 100 100 48,000 48,000 (4,908) - 43,092 48,000

บรษิทั ไทยฮา ออสเตรเลยี จำากดั 4,711 4,711 100 100 4,711 4,711 (1,178) - 3,533 4,711

รวม 52,711 52,711 (6,086) - 46,625 52,711

 แผนการรวมธุรกิจระหว่างบริษัทฯและบริษัท เชียร์เทรดดิ้ง จำากัด (บริษัทย่อย)

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยให้บริษัทฯทำาการซื้อและ
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รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด (“เชียร์เทรดดิ้ง”) โดยราคาซื้อขาย

กิจการทั้งหมดจะไม่ต่ำากว่ามูลค่าทางบัญชีทางภาษี (Tax Book Value) ของทรัพย์สินของเชียร์เทรดดิ้ง ณ วันโอนกิจการ 

และเมื่อเชียร์เทรดดิ้งโอนขายกิจการทั้งหมดให้กับบริษัทฯเสร็จสิ้นแล้ว เชียร์เทรดดิ้งจะทำาการเลิกบริษัทและชำาระบัญชีทันที 

นอกจากนี้ทีป่ระชมุสามัญผู้ถอืหุน้ยังไดม้ีมตอินุมัตใิห้กรรมการผูม้ีอำานาจของบรษิัทฯดำาเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซือ้

กิจการดังกล่าวโดยคำานึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นสำาคัญ

 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯครั้งที่ 4/2554 ลง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 จึงได้มีมติเห็นชอบว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความจำาเป็นต้องใช้วิธีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทโดยวิธีการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากเชียร์เทรดดิ้ง และเชียร์เทรดดิ้งจะทำาการ

เลิกบริษัทและชำาระบัญชีทันที และให้เชียร์เทรดดิ้งค่อยๆลดขนาดการดำาเนินธุรกิจของเชียร์เทรดดิ้งจนกว่าเชียร์เทรดดิ้งจะ

พร้อมดำาเนินการเลิกบริษัทและชำาระบัญชีต่อไป 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซื่ง
แสดงมูลค่า
ตามที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคาร              
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน
เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่งติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้งและ
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 42,427 114,247 143,175 29,488 12,978 4,328 346,643
ซื้อเพิ่ม - 5,992 14,135 6,182 4,443 25,586 56,338
จำาหน่าย - - - (2,135) (5) - (2,140)
โอนเข้า (ออก) - 6,215 6,083 (454) - (11,844) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 42,427 126,454 163,393 33,081 17,416 18,070 400,841
ซื้อเพิ่ม 500 555 10,220 4,119 547 19,810 35,751
จำาหน่าย - (562) (9,951) (2,869) (734) (119) (14,235)
โอนเข้า (ออก) - 5,832 32,629 (8,609) 2,359 (32,211) -
ตีราคา 38,968 - - - - - 38,968
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 81,895 132,279 196,291 25,722 19,588 5,550 461,325
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 48,695 74,403 16,737 5,198 - 145,033
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 7,628 15,879 4,000 2,573 - 30,080
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - - (2,133) (5) - (2,138)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 56,323 90,282 18,604 7,766 - 172,975
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 9,020 21,600 4,671 3,274 - 38,565
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - (374) (9,028) (2,779) (581) - (12,762)
โอนเข้า (ออก) - (3,508) 6,765 (4,303) 1,046 - -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 61,461 109,619 16,193 11,505 - 198,778
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 42,427 70,131 73,111 14,477 9,650 18,070 227,866
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 81,895 70,818 86,672 9,529 8,083 5,550 262,547
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
2553 (24 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 30,080
2554 (27 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 38,565
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซื่ง
แสดงมูลค่า
ตามที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคาร              
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน
เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่งติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้งและ
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 42,427 114,247 142,057 23,117 11,389 4,328 337,565
ซื้อเพิ่ม - 5,992 14,135 6,034 4,421 25,586 56,168
จำาหน่าย - - - (2,135) - - (2,135)
โอนเข้า (ออก) - 6,215 6,083 (454) - (11,844) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 42,427 126,454 162,275 26,562 15,810 18,070 391,598
ซื้อเพิ่ม 500 555 10,223 4,108 1,157 19,810 36,353
จำาหน่าย - (562) (3,707) (1,751) (340) (119) (6,479)
โอนเข้า (ออก) - 5,832 32,629 (8,609) 2,359 (32,211) -
ตีราคา 38,968 - - - - - 38,968
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 81,895 132,279 201,420 20,310 18,986 5,550 460,440
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 48,695 73,436 10,973 3,844 - 136,948
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 7,628 15,821 3,775 2,345 - 29,569
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - - (2,133) - - (2,133)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 56,323 89,257 12,615 6,189 - 164,384
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 9,020 21,508 4,648 3,324 - 38,500
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - (374) (3,208) (1,738) (206) - (5,526)
โอนเข้า (ออก) - (3,508) 6,765 (4,303) 1,046 - -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 61,461 114,322 11,222 10,353 - 197,358
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 42,427 70,131 73,018 13,947 9,621 18,070 227,214
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 81,895 70,818 87,098 9,088 8,633 5,550 263,082
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
2553 (24 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 29,569
2554 (27 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 38,500

 

 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิราคาทีด่นิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระในเดอืนธนัวาคม 2554 โดยใชเ้กณฑว์ธิเีปรยีบ

เทียบราคาตลาด (Market Approach)

 หากบริษัทฯแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

จะเป็นจำานวน 43 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำานวน 43 ล้านบาท)

 รายละเอียดของที่ดินดังกล่าวแสดงตามราคาที่ตีใหม่มีดังนี้
  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ราคาทุน 42,927 42,427 42,927 42,427

ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 38,968 - 38,968 -

ราคาที่ตีใหม่ 81,895 42,427 81,895 42,427
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม

บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ  55 ล้านบาท (2553: 50 ล้านบาท) (งบการ

เงินเฉพาะบริษัทฯ: 55 ล้านบาท (2553: 44 ล้านบาท))

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สูตรการผลิต

และเครื่องหมาย

การค้า

ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์

ระหว่างพัฒนา รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:
ราคาทุน 16,105 28,551 - 44,656
หัก:  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (15,838) (5,523) - (21,361)
มูลค่าตามบัญชี 267 23,028 - 23,295

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:
ราคาทุน 16,105 9,458 7,976 33,539
หัก:  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (15,628) (6,078) - (21,706)
มูลค่าตามบัญชี 477 3,380 7,976 11,833

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สูตรการผลิต

และเครื่องหมาย

การค้า

ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์

ระหว่างพัฒนา รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:
ราคาทุน 16,105 28,551 - 44,656
หัก:  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (15,838) (5,523) - (21,361)
มูลค่าตามบัญชี 267 23,028 - 23,295

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:
ราคาทุน 16,105 6,954 7,976 31,035
หัก:  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (15,628) (3,602) - (19,230)
มูลค่าตามบัญชี 477 3,352 7,976 11,805

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้
  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 11,833 4,676 11,805 4,640

ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 13,523 8,122 13,534 7,976

ค่าตัดจำาหน่าย (2,061) (965) (2,044) (811)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 23,295 11,833 23,295 11,805
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.375 - 8.375 1,477 544 903 518

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1.50 - 4.14 521,189 510,000 521,189 470,000

   แพ็คกิ้ง เครดิต 1.50 - 2.55 - 132,555 - 132,555

รวม 522,666 643,099 522,092 603,073

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,785 10,982 24,099 6,670

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 176,392 192,514 176,392 191,871

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,140 360 4,120 -

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 24,354 17,305 24,353 16,998

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 492 - 7,928

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 13,237 14,586 11,545 7,017

เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 1,646 8,508 1,646 8,508

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 223,554 244,747 242,155 238,992

17. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำานวนเงนิสำารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึง่เปน็เงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

และ 2553 แสดงได้ดังนี้
  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ยอดคงเหลือต้นปี 1,010 1,866 508 1,450

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 228 219 192 150

ต้นทุนดอกเบี้ย 40 51 33 34

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - (1,126) - (1,126)

รับโอนพนักงานจากบริษัทย่อย - - 545 -

ยอดคงเหลือปลายปี 1,278 1,010 1,278 508

 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
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  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด 3.9 3.9 3.9 3.9

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5 5 5 5

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30

18. ทุนเรือนหุ้น

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 54 ล้านหุ้น 

มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) และ/หรือให้แก่ประชาชน (Public 

Offering)

 โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามมติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 ดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำากัดจำานวน 27 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 5.50 บาท โดย

กำาหนดวันจองซื้อและรับชำาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ในวันที่ 20 มกราคม 2554 

 บริษัทฯสามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนี้ได้ทั้งหมดโดยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพิ่มทุนดังกล่าวจำานวน 0.5 ล้านบาท

ซึ่งถือเป็นส่วนหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำาระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554

19. สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี

สว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธปิระจำาปหีกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสำารอง

นี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

20. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่

สามารถนำามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้
  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงนิเดอืนและคา่แรงและผลประโยชนอ์ืน่ของพนกังาน 102,811 103,421 96,423 89,746

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย 39,595 31,054 39,460 30,526

ค่าส่งเสริมการขายและโฆษณา 74,554 109,260 55,449 69,800

ค่าขนส่ง 43,705 52,917 38,607 41,020

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 943,949 1,234,583 943,949 1,234,583

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สำาเรจ็รปูและงานระหวา่งทำา 19,564 (34,317) (44,115) (11,861)
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22. กำาไรต่อหุ้น

 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำานวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
จำานวนหุ้นสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
2554 2553 2554 2553 2554 2553

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
  กำาไร (ขาดทุน) (11,921) 13,043 223,225 198,000 (0.053) 0.066

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
จำานวนหุ้นสามัญ                

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
2554 2553 2554 2553 2554 2553

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
  กำาไร (ขาดทุน) (15,168) 12,863 223,225 198,000 (0.068) 0.065

23. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดำาเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตรและการเกษตรแปรรูป 

โดยมสีว่นงานทางภมูศิาสตรห์ลกัทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ขอ้มลูทางการเงนิจำาแนกตามสว่นงานทางภมูศิาสตรข์อ

งบริษัทฯและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงาน

ขายในประเทศ

ส่วนงาน

ขายต่างประเทศ

การตัดรายการบัญชี

ระหว่างกัน

งบการเงิน

รวม

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

รายได้จากภายนอก 435 870 991 861 - - 1,426 1,731

รายได้ระหว่างส่วนงาน 172 503 15 15 (185) (518) 2 -

รายได้ทั้งสิ้น 607 1,373 1,006 876 (185) (518) 1,428 1,731

กำาไรจากการดำาเนินงานตามส่วนงาน 221 249

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:

  รายได้อื่น 14 20

  ค่าใช้จ่ายในการขาย (124) (148)

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (106) (91)

  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (17) (14)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล - (3)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (12) 13

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำาหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ   งบการเงินข้อ 8 

24. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัฯและพนกังานบรษิทัฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสำารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้
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บรหิารโดยบรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทสิโก ้จำากดั และจะจา่ยใหแ้กพ่นกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบ

ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 0.2 ล้านบาท (2553: 0.2               

ล้านบาท)

25. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลประจำาปี สำาหรับปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 

29 เมษายน 2553

7,920 0.04

  รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2553 7,920 0.04

เงินปันผลประจำาปี สำาหรับปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 

27 เมษายน 2554

9,000 0.04

  รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2554 9,000 0.04

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บรษิทัฯไดเ้ขา้ทำาสญัญาเชา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชา่พืน้ทีอ่าคารเพือ่ใชส้ำานกังาน คลงัสนิคา้และอปุกรณแ์ละคา่บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการเช่า อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/ งบการ

เงินเฉพาะกิจการ
จ่ายชำาระภายใน
   1 ปี 28
   1 ถึง 5 ปี 6

26.2 การค้ำาประกัน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯค้ำาประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัท เชียร์ เทรด

ดิ้ง จำากัด ในวงเงินรวม 205 ล้านบาท

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเป็นจำานวน 8 ล้านบาท 

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำาประกันเพื่อ

ค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้าจำานวน 2 ล้านบาท เพื่อค้ำาประกันการปฎิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวสารกับหน่วยงานรัฐบาล

และบริษัทเอกชนจำานวน 6 ล้านบาท

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำาคญัของบรษิทัฯตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและการเปดิเผย

ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินเบิก

เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดัง

กล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บรษิทัฯมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ ฝา่ยบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการกำาหนด

ให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญ

จากการใหส้นิเชือ่ นอกจากนี ้ การใหส้นิเชือ่ของบรษิทัฯไมม่กีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯมฐีานของลกูคา้ทีห่ลากหลายและ

มีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูก

หนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 

หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด ได้ดังนี้           
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 6 14 20 0.25 - 0.87
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 239 239 -

- 6 253 259
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - 523 - 523 1.500 - 8.375
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 224 224 -

- 523 224 747

 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลง

ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความ

เสี่ยง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หนว่ยเงนิตราตา่งประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 2 31.6422
เหรียญออสเตรเลีย 1 - 32.1495

 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่อง

มือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ

เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำาหนด

มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำาหนดขึ้นโดย
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ใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

28. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำารงไว้

ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.74:1 (2553: 3.34:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.77:1 (2553: 3.08:1))

29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้อง

กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบันเนื่องจากบริษัทฯได้ปฏิบัติตามการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดใน

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุ 2 และได้นำามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมา

ถือปฏิบัติตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 5.1

 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำาไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ 

30. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of Thai Ha Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated statements of financial position of Thai Ha Public Company 
Limited and its subsidiaries as at 31 December 2011, and the related consolidated statements of comprehen-
sive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and have also audited 
the separate financial statements of Thai Ha Public Company Limited for the same period.  These financial 
statements are the responsibility of the management of the Company and its subsidiaries as to their correct-
ness and the completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on my audit. The consolidated financial statements of Thai Ha Public Company Limited and 
its subsidiaries, and the separate financial statements of Thai Ha Public Company Limited as at 31 December 
2010 and for the year then ended, as presented herein for comparative purposes, were audited in accordance 
with generally accepted auditing standards by other auditor who expressed an unqualified opinion on those 
statements, under her report dated 24 February 2011

I conducted my audit 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 statement presentation. 
I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial 
position of Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries and of Thai Ha Public Company Limited as at 
31 December 2011, and the results of their operations, and cash flows for the year then ended in accordance 
with generally accepted accounting principles.

Without qualifying my opinion on the aforementioned financial statements, I draw attention to Note 3 and 5.1 
to the financial statements. During the current year, the Company adopted a number of revised and new ac-
counting standards as issued by the Federation of Accounting Professions, and applied them in the prepara-
tion and presentation of its financial statements. The Company has restated the financial statements as at 31 
December 2010 and for the year then ended to reflect the changes in accounting policies resulting from the 
adoption of these new accounting standards. In my opinion, the adjustments made for the preparation of such 
financial statements are appropriate and have been properly applied

 
 Siraporn Ouaanunkun
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 3844
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 28 February 201 
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Statements of financial position

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

As at 31 December 2011 and 2010

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

  Note 2011 2010 2011 2010
    (Restated)  (Restated)

Assets       

Current assets      

Cash and cash equivalents 9  19,951,824   14,283,961   5,126,360   9,512,373 

Trade and other receivables 8, 10  239,205,213   269,362,991   235,158,889   254,940,781 

Inventories  11  592,093,898   570,703,136   589,159,231   504,089,420 

Other current assets   45,196,962   57,538,909   44,280,507   55,340,140 

Total current assets   896,447,897   911,888,997   873,724,987   823,882,714 

Non-current assets      

Investments in subsidiaries 12  -   -   46,624,752   52,710,730 

Property, plant and equipment  13  262,547,394   227,866,139   263,082,434   227,213,563 

Other intangible assets  14  23,294,842   11,832,816   23,294,842   11,805,343 

Other non-current assets      

   Rental deposits and guarantees paid to 

 related party 8  2,504,550   2,504,550   1,481,050   1,481,050 

   Others   2,802,785   6,022,618   895,704   3,374,161 

Total non-current assets   291,149,571   248,226,123   335,378,782   296,584,847 

Total assets   1,187,597,468   1,160,115,120   1,209,103,769   1,120,467,561 

        

 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    
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Statements of financial position (continued)

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

As at 31 December 2011 and 2010

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

  Note 2011 2010 2011 2010
    (Restated)  (Restated)

Liabilities and shareholders’ equity      

Current liabilities      

Bank overdrafts and short-term loans from       

   financial institutions 15  522,665,725   643,098,792   522,091,673   603,073,252 

Trade and other payables 8, 16  223,553,993   244,747,496   242,155,405   238,991,705 

Income tax payable   -   328,434   -   328,434 

Other current liabilities   7,067,624   3,906,140   6,504,295   3,253,222 

Total current liabilities   753,287,342   892,080,862   770,751,373   845,646,613 

Non-current liabilities      

Provision for long-term employee benefits 17  1,278,066   1,010,415   1,278,066   508,080 

Total non-current liabilities   1,278,066   1,010,415   1,278,066   508,080 

Total liabilities   754,565,408   893,091,277   772,029,439   846,154,693 

        

 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    
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Statements of financial position (continued)

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

As at 31 December 2011 and 2010

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

  Note 2011 2010 2011 2010
    (Restated)  (Restated)

Shareholders’ equity      

Share capital      

 Registered      

  252,000,000 ordinary shares of Baht 1 each    252,000,000   252,000,000   252,000,000   252,000,000 

 Issued and fully paid up      

  225,000,000 ordinary shares of Baht 1 each 18  225,000,000   198,000,000   225,000,000   198,000,000 

    (31 December 2010: 198,000,000 ordinary      

      shares of Baht 1 each)      

Share premium   129,885,205   8,924,623   129,885,205   8,924,623 

Retained earnings      

   Appropriated - statutory reserve 19  8,744,428   8,148,371   8,744,428   8,148,371 

   Unappropriated   30,411,530   51,950,849   34,476,289   59,239,874 

Other components of shareholders’ equity   38,990,897   -   38,968,408   - 

Total shareholders’ equity   433,032,060   267,023,843   437,074,330   274,312,868 

Total liabilities and shareholders’ equity   1,187,597,468   1,160,115,120   1,209,103,769   1,120,467,561 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    
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Statements of comprehensive income

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

For the years ended 31 December 2011 and 2010 

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

  Note 2011 2010 2011 2010
    (Restated)  (Restated)

Profit or loss:      

Revenues      

Sales income   1,428,006,544   1,731,346,856   1,309,173,727   1,604,209,545 

Other income   13,741,727   20,404,941   13,924,949   20,523,590 

Total revenues   1,441,748,271   1,751,751,797   1,323,098,676   1,624,733,135 

Expenses      

Cost of sales    1,206,427,408   1,482,117,577   1,127,441,944   1,412,873,581 

Selling expenses   123,882,304   147,783,053   99,574,705   112,346,324 

Administrative expenses   106,145,327   91,044,835   94,720,288   67,956,770 

Total expenses   1,436,455,039   1,720,945,465   1,321,736,937   1,593,176,675 

Profit before finance cost and      

   corporate income tax    5,293,232   30,806,332   1,361,739   31,556,460 

Finance cost   (17,236,895)  (14,492,737)  (16,529,647)  (15,422,105)

Profit (loss) before corporate income tax   (11,943,663)  16,313,595   (15,167,908)  16,134,355 

Corporate income tax   -   (3,270,881)  -   (3,270,881)

Profit (loss) for the year   (11,943,663)  13,042,714   (15,167,908)  12,863,474 

Other comprehensive income:      

Exchange differences on translation of financial       

   statements in foreign currency   22,489   -   -   - 

Gain on revaluation of assets   38,968,408   -   38,968,408   - 

Other comprehensive income for the year   38,990,897   -   38,968,408   - 

Total comprehensive income for the year   27,047,234   13,042,714   23,800,500   12,863,474 

Earnings per share 22     

   Profit or loss   (0.053)  0.066   (0.068)  0.065 

        

 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    
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Cash flow statements

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries 

For the years ended 31 December 2011 and 2010 

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

   2011 2010 2011 2010
    (Restated)  (Restated)

Cash flows from operating activities      

Profit (loss) before corporate income tax   (11,943,663)  16,313,595   (15,167,908)  16,134,355 

Adjustments to reconcile profit (loss) before 

  coporate income tax to net cash     

 provided by (paid from) operating activities:      

 Depreciation and amortisation   40,608,455   31,044,968   40,543,768   30,526,172 

   Allowance for doubtful accounts    4,706,462   33,898   2,241,731   (414,376)

   Decrease of inventory to net realisable value   939,013   13,807   952,820   - 

   Loss (gain) on sales of property, plant and 

   equipment   (345,577)  (150,403)  518,504   (19,562)

   Written-off of assests   3,185,031   -   3,153,913   - 

   Allowance for impairment loss of investment   -   -   6,085,978   - 

   Provision for long-term employee benefits   267,651   (855,610)  224,983   (941,853)

   Unrealised loss (gain) on exchange   436,880   1,030,048   436,880   815,472 

   Interest expenses   15,674,421   14,492,737   15,086,881   13,461,510 

Profit from operating activities before        

  changes in operating assets and liabilities   53,528,673   61,923,040   54,077,550   59,561,718 

Operating assets (increase) decrease      

 Trade and other receivables   28,300,528   3,424,053   20,934,376   (21,718,165)

   Inventories   (22,329,775)  20,748,289   (86,022,631)  43,217,882 

   Other current assets   13,058,426   53,422,321   11,205,985   55,652,375 

   Other assets   202,294   (347,569)  (539,082)  (10,000)

Operating liabilities increase (decrease)      

 Trade and other payables   (21,151,870)  (148,283,814)  3,201,388   (146,700,029)

   Other current liabilities   3,161,484   1,695,803   3,251,053   1,813,448 

   Payment of long-term employee benefits   -   (1,126,102)  -   (1,126,102)

Cash flows from (used in) operating activities   54,769,760   (8,543,979)  6,108,639   (9,308,873)

   Cash paid for interest expenses   (15,721,144)  (14,546,903)  (15,129,659)  (13,515,909)

   Cash paid for corporate income tax   (1,044,912)  (7,304,943)  (474,786)  (6,411,029)

Net cash flows from (used in) operating activities  38,003,704   (30,395,825)  (9,495,806)  (29,235,811)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    
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Cash flow statements (Continued)

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

For the years ended 31 December 2011 and 2010 

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

   2011 2010 2011 2010
    (Restated)  (Restated)

Cash flows from investing activities      

Acquisition of property, plant and equipment   (35,750,853)  (58,307,383)  (36,353,042)  (58,137,157)

Acquisition of other intangible assets   (13,522,829)  (8,122,405)  (13,533,575)  (8,122,405)

Proceeds from sales of property, plant and equipment  1,668,439   152,337   298,009   21,495 

Net cash flows used in investing activities   (47,605,243)  (66,277,451)  (49,588,608)  (66,238,067)

Cash flows from financing activities      

Increase (decrease) in bank overdrafts and       

 short-term loans from financial institutions    (123,719,159)  111,766,610   (84,267,671)  106,339,257 

Repayment of liabilities under hire-purchase contracts   -   (18,000)  -   (18,000)

Proceeds from increase in share capital   147,960,582   -   147,960,582   - 

Dividend paid   (8,994,510)  (7,920,000)  (8,994,510)  (7,920,000)

Net cash flows from financing activities   15,246,913   103,828,610   54,698,401   98,401,257 

Increase in translation adjustments   22,489   -   -   - 

Net increase (decrease) in cash and cash 

 equivalents   5,667,863   7,155,334   (4,386,013)  2,927,379 

Cash and cash equivalents at beginning of year   14,283,961   7,128,627   9,512,373   6,584,994 

Cash and cash equivalents at end of year   19,951,824   14,283,961   5,126,360   9,512,373 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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Notes to consolidated financial statements

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries
For the years ended 31 December 2011 and 2010

1. General information
1.1 Corporate information  

 Thai Ha Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in 
Thailand. The parent company is Cheer (Thailand) Company Limited, which was incorporated in Thailand. 
The Company is principally engaged in the manufacture and distribution of agricultural products and 
processed agricultural products. The registered office of the Company is at 305 Ratchadapisek Road 
(Thapra-Taksin), Kwang Bukkhalow, Khet Thonburi, Bangkok. Its fatories located at 140 Moo 5, Tambol 
Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom and 589 Moo 1, Tambol Chong-kae, Amphur Ta-klee, 
Nakornsawan.

2. Basis of preparation
2.1 The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under 

the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the 
stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 28 September 2011, 
issued under the Accounting Act B.E. 2543.

 The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. 
The financial statements in English language have been translated from the Thai language financial state-
ments.

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed 
in the accounting policies.

2.2 Basis of consolidation

a) The consolidated financial statements include the financial statements of Thai Ha Public Company 

Limited (“the Company”) and the following subsidiary companies (“the subsidiaries”):

Percentage of
shareholdingCompany’s name Nature of business

Country of 
incorporation

2011 2010
Percent Percent

Cheer Trading Company Limited Distributor of consumer goods in Thailand Thailand 99.99 99.99
Thai Ha Australia PTY. Import and distribution of consumer goods 

in Australia
Australia 100.00 100.00

b) Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains control, and 

continue to be consolidated until the date when such control ceases.

c) The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting 

policies as the Company.

d) The assets and liabilities in the financial statements of overseas subsidiary company is translated 

to Baht using the exchange rate prevailing on the end of reporting period, and revenues and 

expenses translated using monthly average exchange rates. The resulting differences are shown 
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under the caption of “Exchange differences on translation of financial statements in foreign cur-

rency” in the statements of changes in shareholders’ equity.

e) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been 

eliminated from the consolidated financial statements.  
2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries under the cost method, have 

been prepared solely for the benefit of the public.

3. Adoption of new accounting standards during the year

 During the current year, the Company adopted a number of revised and new accounting standards, is-

sued by the Federation of Accounting Professions, as listed below. 

 Accounting standards:
  TAS 1 (revised 2009) Presentation of Financial Statements
  TAS 2 (revised 2009) Inventories
  TAS 7 (revised 2009) Statement of Cash Flows
  TAS 8 (revised 2009) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
  TAS 10 (revised 2009) Events after the Reporting Period
  TAS 11 (revised 2009) Construction Contracts
  TAS 16 (revised 2009) Property, Plant and Equipment
  TAS 17 (revised 2009) Leases
  TAS 18 (revised 2009) Revenue
  TAS 19  Employee Benefits
  TAS 23 (revised 2009) Borrowing Costs
  TAS 24 (revised 2009) Related Party Disclosures
  TAS 26  Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
  TAS 27 (revised 2009) Consolidated and Separate Financial Statements
  TAS 28 (revised 2009) Investments in Associates
  TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
  TAS 31 (revised 2009) Interests in Joint Ventures
  TAS 33 (revised 2009) Earnings per Share
  TAS 34 (revised 2009) Interim Financial Reporting
  TAS 36 (revised 2009) Impairment of Assets
  TAS 37 (revised 2009) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
  TAS 38 (revised 2009) Intangible Assets
  TAS 40 (revised 2009) Investment Property
    Financial reporting standards:
  TFRS 2  Share-Based Payment
  TFRS 3 (revised 2009) Business Combinations
  TFRS 5 (revised 2009) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
  TFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
 
 Financial Reporting Standard Interpretations:
  TFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate
  Accounting Standard Interpretations:
  SIC 31 Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services
 These accounting standards do not have any significant impact on the financial statements, except for 

the following accounting standards.
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TAS 19 Employee Benefits

 This accounting standard requires employee benefits to be recognised as expense in the period in which 
the service is performed by the employee. In particular, an entity has to evaluate and make a provision 
for post-employment benefits using actuarial techniques. The Company and its subsidiaries previously 
accounted for such employee benefits when they were incurred. 

 The Company and its subsidiaries have changed this accounting policy in the current year and recognise 
the liability in the transition period retrospectively as though the Company and its subsidiaries initially 
recorded these employee benefit expenses. The change has the effect of increasing the loss of the 
Company and its subsidiaries for the year 2011 by Baht 0.3 million, (0.001 Baht per share) (Separate 
financial statements: increasing loss by Baht 0.2 million, or 0.001 Baht per share). The cumulative effect 
of the changes in the accounting policy has been presented in Note 5.1 to the financial statements.

4.  New accounting standards issued during the years not yet effective

 The Federation of Accounting Professions issued the following new/revised accounting standards that 

are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2013.
 Accounting standards:
  TAS 12    Income Taxes
  TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government  

       Assistance
  TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

 Accounting Standard Interpretations:
  SIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
  SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
  SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

 The Company’s management believes that these accounting standards will not have any significant 
impact on the financial statements for the year when they are initially applied, except for the following 
accounting standard.

 TAS 12 Income Taxes

 This accounting standard requires an entity to identify temporary differences, which are differences be-
tween the carrying amount of an asset or liability in the accounting records and its tax base, and to 
recognise deferred tax assets and liabilities under the stipulated guidelines.

 At present, the management is evaluating the impact on the financial statements in the year when this 

standard is adopted. 

5. Changes in accounting policies
5.1 Cumulative effect of changes in accounting policies due to the adoption of new accounting standards

 During the current year, the Company made the changes to its significant accounting policies described 

in Note 3 to the financial statements, as a result of the adoption of revised and new accounting stan-

dards. The cumulative effect of the changes in the accounting policies has been separately presented 

in the statements of changes in shareholders’ equity.

 The amounts of adjustments affecting the financial statements as at 31 December 2011 and 2010, and 

for the years ended 31 December 2011 and 2010 are summarised below.
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated               

financial statements
Separate                     

financial statements
2011 2010 2011 2010

Statements of financial position : 
Increase in provision for long-term employee 
benefits 1,278 1,010 733 508
Increase in provision for long-term employee 
benefits as a result of employees transfer from 
subsidiary - - 545 -
Decrease in unappropriated retained earnings 1,278 1,010 733 508

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated               

financial statements
Separate                     

financial statements
2011 2010 2011 2010

Statements of comprehensive income:
Increase (decrease) in employee expenses 268 (856) 225 (942)
Increase in profit (increase in loss) for the year (268) 856 (225) 942
Increase in basic earnings (increase in basic 
loss) per share (Baht) (0.001) 0.004 (0.001) 0.005

5.2 Change in accounting policy for presenting lands as the revaluation basis

 In December 2011, the Company changed its accounting policy for presenting its lands from the cost 
basis to the revaluation basis, by using the market approach, commencing in the current year.

 In this regard, the Company recorded Baht 39 million on surplus on revaluation of land as part of 
other components of equity under the heading “Surplus on revaluation of assets” in the statements of 
changes in shareholders’ equity. The effects of the change to the statements of financial position as at 
31 December 2011 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated Separate

financial statement financial statement
As at 31 December 2011
Increase in land 38,968 38,968
Increase in surplus on revaluation of assets 38,968 38,968

6. Significant accounting policies
6.1 Revenue recognition

 Sales of goods

 Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have 

passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after 

deducting discounts and allowances.

 Rendering of services

 Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the stage of 

completion. 
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 Interest income 

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.  

6.2 Cash and cash equivalents

 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with 
an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

6.3 Trade accounts receivable 

 Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is 
provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is 
generally based on collection experience and analysis of debt aging. 

6.4 Inventories 

 Finished goods and work in process are valued at the lower of standard cost (which approximates ac-
tual cost) and net realisable value. Standard cost includes all production costs and attributable factory 
overheads.

 Raw materials, chemicals, spare parts and factory supplies are valued at the lower of average cost and 
net realisable value and are charged to production costs whenever consumed.

6.5 Investments 

 Investments in subsidiary is accounted for in the separate financial statements using the cost method.

6.6 Property, plant and equipment/Depreciation

 Land is stated at revalued amount. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depre-
ciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).

 Land are initially recorded at cost on the acquisition date, and subsequently revalued by an independent 
professional appraiser to their fair values. Revaluations are made with sufficient regularity to ensure that 
the carrying amount dose not differ materially from fair value at the end of the reporting period.

 Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis 
over the following estimated useful lives: 

  Buildings- 20  years
  Buildings improvement- 5 - 20  years
  Machinery and equipment- 5 - 10  years
  Tool and equipment- 5 - 10  years
  Furniture, fixtures and office equipment- 5  years
  Motor vehicle- 5 - 10  years

 Depreciation is included in determining income.

 No depreciation is provided on land and assets under installation.

 An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic 

benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is in-

cluded in profit or loss when the asset is derecognised.

6.7 Borrowing costs

 All other borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of inter-

est and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds.
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6.8 Intangible assets

 Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment 

losses (if any). 

 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and 

tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The 

amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each 

financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.

 A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:
        Useful lives
  Production recipe and trade mark  10  years
  Computer software    10  years

6.9 Related party transactions

 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, 

whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.

 They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest 

in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, 

directors, and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.

6.10 Long-term leases 

 Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over 

the lease term.

6.11 Foreign currencies

 Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the 

transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at 

the exchange rate ruling at the end of reporting period.

 Gains and losses on exchange are included in determining income.

6.12 Impairment of assets

 At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property, 

plant and equipment and other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate 

that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an 

asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than 

the carrying amount.

 An impairment loss is recognised in profit or loss. 

6.13 Employee benefits

 Short-term employee benefits

 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when 

incurred.

 Post-employment benefits 

 Defined contribution plans

 The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contrib-
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uted by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the 

Company’s contributions are recognised as expenses when incurred.

 Defined benefit plans

 The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon 

retirement under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit 

plan.

 The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent 

actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. 

 For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits, the Company elected to recognise the transi-

tional liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date under the 

previous accounting policy, retrospectively as though the Company and its subsidiaries initially recorded 

these employee benefit expenses.

6.14 Provisions
 Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it 

is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the 
obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 

6.15 Income tax

 Income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, 
based on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 

6.16 Forward exchange contracts

 Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates 
of exchange ruling at the end of reporting period. Unrecognised gains and losses from the translation 
are included in determining income. Premiums or discounts on forward exchange contracts are amortised 
on a straight-line basis over the contract periods.

7. Significant accounting judgements and estimates

 The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at 

times requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are 

inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual 

results could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:

 Allowance for doubtful accounts

 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and es-

timates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and 

the prevailing economic condition. 

 Impairment of equity investments

 The Company treats investment in subsidiaries as impaired when there has been a significant or pro-

longed decline in the value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The 

determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment of the management.

 Property plant and equipment/Depreciation

 In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of 

the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review estimate useful lives and 
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residual values when there are any changes. 

 The Company measures land at revalued amounts. Such amounts are determined by the independent 

valuer using the market approach. The valuation involves certain assumptions and estimates.

 In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a 

periodical basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is 

lower than the carrying amount. This requires judgements regarding forecast of future revenues and 

expenses relating to the assets subject to the review.

 Post-employment benefits under defined benefit plans

 The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such de-

termination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, 

mortality rate and staff turnover rate.

8. Related party transactions

 During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related 

parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business and 

were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company and those related 

parties. 

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated               

financial statements
Separate                     

financial statements
2011 2010 2011 2010

Transaction with parent company
Consulting fee income - 5,000 - 5,000
Sales of trade mark 9,000 - 9,000 -
Transactions with subsidiary companies
(eliminated from the consolidated financial 
statements)
Sales of goods - - 166,434 517,960
Other income - - 463 331
Purchase of goods - - 18,355 416
Commission expenses - - - 273
Service expenses - - 249 602
Sale promotion expenses - - 4,138 27,596
Transactions with related companies
Sales of goods 2,428 3,148 2,428 3,148
Purchase of goods 68,283 60,788 49,242 14,668
Rental expense 14,650 11,351 10,232 4,963
Service expenses 5,399 4,518 3,838 2,350



รายงานประจำาปี 2554118

 Business transactions and pricing policies are summarised as follows.

Transactions between the 

Company and related parties Pricing policy

Sales of goods - Cost plus margin determined by management by compari-

son with market price, which is the lower than the control 

price of a government agency and close to transactions 

with good customers of the Company.

Sale of trade mark - As per appraisal report plus margin

Consulting fee income - As per agreement

Purchase of goods - Agreed price, which is determined by the manage-

ment to provide an adequate return to cover operating 

expenses.

Rental expenses - As per agreement. 

Service expenses - As per agreement.

Sale promotion expenses - Actual cost

Commission expense - As a percentage of sales for which collection has 

already been made.

 As at 31 December 2011 and 2010, the balances of the accounts between the Company and those 
related companies are as follows:

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated               

financial statements
Separate                     

financial statements
2011 2010 2011 2010

Trade and other receivables - related parties 
(Note 10)
  The parent company 9,630 1,000 9,630 1,000
  Subsidiaries - - 6,673 109,420
  Related companies (related by common 
    shareholder and / or directors) 1,412 146 1,412 146
  Total trade and other receivables - related parties 11,042 1,146 17,715 110,566
Rental deposits and guarantee paid to related 
party 
  Related company (related by common directors) 23,295 11,833 23,295 11,805
Trade and other payables - related parties 
(Note 16)
  Subsidiary - - 20,294 7,654
  Related companies (related by common 
    shareholders and / or directors) 7,925 11,834 7,925 6,944
Total and other payables - related parties 7,925 11,834 28,219 14,598

 Directors and management’s benefits

 During the year ended 31 December 2011 and 2010, the Company and its subsidiaries had employee 

benefit expenses of their directors and management as below.
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated               

financial statements
Separate                     

financial statements
2011 2010 2011 2010

Short-term employee benefits 12,715 14,849 11,847 12,057

Post-employment benefits 212 143 212 143

Total 12,927 14,992 12,059 12,200

 Guarantee obligations with related parties

 The Company has outstanding guarantee obligations with its related parties, as described in Note 26.2 

to the financial statements.

9. Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated               
financial statements

Separate                     
financial statements

2011 2010 2011 2010

Cash 450 1,098 450 1,078

Bank deposits 19,502 13,186 4,676 8,434

Total 19,952 14,284 5,126 9,512

 As at 31 December 2011, bank deposits in saving accounts carried interests between 0.25 and 0.87 
percent per annum (2010: between 0.00 and 0.75 percent per annum).
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10. Trade and other receivables
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated               
financial statements

Separate                     
financial statements

2011 2010 2011 2010

Trade accounts receivables - related parties

Aged on the basis of due dates

   Not yet due 170 86 3,795 47,483

   Past due

   Up to 3 months 960 - 3,464 61,944

   3 - 6 months 76 - 76 -

Total trade receivables - related parties 1,206 86 7,335 109,427

Trade accounts receivables - unrelated parties

Aged on the basis of due dates

   Not yet due 119,042 163,248 118,862 95,485

   Past due

   Up to 3 months 79,776 98,416 77,525 43,454

   3 - 6 months 16,743 3,152 15,539 3,000

   6 - 12 months 11,782 1,436 3,414 1,266

   Over 12 months 4,540 1,515 2,500 481

Total 231,883 267,767 217,840 143,686

Less: Allowance for doubtful debts (6,397) (1,691) (2,758) (516)

Total trade receivables - unrelated parties, net 225,486 266,076 215,082 143,170

Total trade receivable - net 226,692 266,162 222,417 252,597

Other receivables

Other receivables - related parties 9,836 1,060 10,380 1,139

Other receivables - unrelated parties 2,677 2,141 2,362 1,205

Total other receivables 12,513 3,201 12,742 2,344

Total trade and other receivables - net 239,205 269,363 235,159 254,941
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11. Inventories
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Cost

Reduce cost to net 

realisable value Inventories-net
2011 2010 2011 2010 2011 2010

Finished goods 96,079 91,692 (686) (14) 95,393 91,678
Work in process 24,891 49,544 - - 24,891 49,544
Raw materials 427,679 377,120 (165) - 427,514 377,120
Packing materials 40,271 52,361 (102) - 40,169 52,361
Spare parts and 

  factory supplies 2,753 - - - 2,753 -
Goods in transit 1,374 - - - 1,374 -
Total 593,047 570,717 (953) (14) 592,094 570,703

(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements

Cost

Reduce cost to net 

realisable value Inventories-net
2554 2553 2554 2553 2554 2553

Finished goods 94,518 25,064 (686) - 93,832 25,064
Work in process 24,891 49,544 - - 24,891 49,544
Raw materials 427,679 377,120 (165) - 427,514 377,120
Packing materials 40,271 52,361 (102) - 40,169 52,361
Spare parts and 
  factory supplies

2,753 - - - 2,753 -

Total 590,112 504,089 (953) - 589,159 504,089

12. Investments in subsidiaries
 Details of investments in subsidiaries as presented in separate financial statements are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Company’s name Paid-up capital

Shareholding 

percentage Cost

Allowance for impair-

ment of investments

Carrying amounts 

based on                    

cost method - net

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

(%) (%)

Cheer Trading Co., Ltd. 48,000 48,000 100 100 48,000 48,000 (4,908) - 43,092 48,000

Thai Ha Australia PTY. 4,711 4,711 100 100 4,711 4,711 (1,178) - 3,533 4,711

       Total 52,711 52,711 (6,086) - 46,625 52,711

 Plan for merging business between the Company and Cheer Trading Company Limited, a subsidiary

 The Meeting of the Board of Directors of the Company No. 1/2554, held on 24 February 2011, and the 
2011 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, held on 27 April 2011, passed resolutions 
approving the restructuring of the Group of companies, with Cheer Trading Company Limited (“Cheer 
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Trading”) to transfer its entire business to the Company for a total price not less than the tax book 
value of assets of Cheer Trading as of the business transfer date. After Cheer Trading transfers its entire 
business to the Company, it will immediately be dissolved and liquidated. In addition the Annual General 
Meeting of Shareholders also resolved to allow the Company’s authorized directors to take the steps 
necessary to implement the merger, taking into account the interests of the Group.

 To generate economic benefit to the Group, the Meeting of the Executive Board of Directors of the 
Company No. 4/2554, held on 12 July 2011, agreed that the Group of companies did not need to be 
restructured through an entire business transfer with Cheer Trading being immediately dissolved and 
liquidated, and passed a resolution to gradually minimize until it reaches a point at which it is ready to 
be dissolved and liquidated.

 13. Property, plant and equipment
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Revaluation 

basis Cost basis

Land

Buildings 

and building 

improvement, 

and land 

improvement

Machinery 
and 

equipment

Furniture, 
fixtures 

and office 
equipment

Motor 
vehicles

Assets 
under 

installation 
and under 
construction Total

Cost / Revalued amount:
1 January 2010 42,427 114,247 143,175 29,488 12,978 4,328 346,643
Additions - 5,992 14,135 6,182 4,443 25,586 56,338
Disposals - - - (2,135) (5) - (2,140)
Transfers in (out) - 6,215 6,083 (454) - (11,844) -
31 December 2010 42,427 126,454 163,393 33,081 17,416 18,070 400,841
Additions 500 555 10,220 4,119 547 19,810 35,751
Disposals - (562) (9,951) (2,869) (734) (119) (14,235)
Transfers in (out) - 5,832 32,629 (8,609) 2,359 (32,211) -
Revaluations 38,968 - - - - - 38,968
31 December 2011 81,895 132,279 196,291 25,722 19,588 5,550 461,325
Accumulated depreciation:
1 January 2010 - 48,695 74,403 16,737 5,198 - 145,033
Depreciation for the year - 7,628 15,879 4,000 2,573 - 30,080
Depreciation on disposals - - - (2,133) (5) - (2,138)
31 December 2010 - 56,323 90,282 18,604 7,766 - 172,975
Depreciation for the year - 9,020 21,600 4,671 3,274 - 38,565
Depreciation on disposals - (374) (9,028) (2,779) (581) - (12,762)
Transfers in (out) - (3,508) 6,765 (4,303) 1,046 - -
31 December 2011 - 61,461 109,619 16,193 11,505 - 198,778
Net book value:
31 December 2010 42,427 70,131 73,111 14,477 9,650 18,070 227,866
31 December 2011 81,895 70,818 86,672 9,529 8,083 5,550 262,547
Depreciation for the year 
2010 (Baht 24 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 30,080
2011 (Baht 27 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 38,565
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(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements

Revaluation 
basis Cost basis

Land

Buildings 

and building 

improvement, 

and land 

improvement

Machinery 
and 

equipment

Furniture, 
fixtures 

and office 
equipment

Motor 
vehicles

Assets 
under 

installation 
and under 
construction Total

Cost / Revalued amount:
1 January 2010 42,427 114,247 142,057 23,117 11,389 4,328 337,565
Additions - 5,992 14,135 6,034 4,421 25,586 56,168
Disposals - - - (2,135) - - (2,135)
Transfers in (out) - 6,215 6,083 (454) - (11,844) -
31 December 2010 42,427 126,454 162,275 26,562 15,810 18,070 391,598
Additions 500 555 10,223 4,108 1,157 19,810 36,353
Disposals - (562) (3,707) (1,751) (340) (119) (6,479)
Transfers in (out) - 5,832 32,629 (8,609) 2,359 (32,211) -
Revaluation 38,968 - - - - - 38,968
31 December 2011 81,895 132,279 201,420 20,310 18,986 5,550 460,440
Accumulated depreciation:
1 January 2010 - 48,695 73,436 10,973 3,844 - 136,948
Depreciation for the year - 7,628 15,821 3,775 2,345 - 29,569
Depreciation on disposals - - - (2,133) - - (2,133)
31 December 2010 - 56,323 89,257 12,615 6,189 - 164,384
Depreciation for the year - 9,020 21,508 4,648 3,324 - 38,500
Depreciation on disposals - (374) (3,208) (1,738) (206) - (5,526)
Transfer in (out) - (3,508) 6,765 (4,303) 1,046 - -
31 December 2011 - 61,461 114,322 11,222 10,353 - 197,358
Net book value:
31 December 2010 42,427 70,131 73,018 13,947 9,621 18,070 227,214
31 December 2011 81,895 70,818 87,098 9,088 8,633 5,550 263,082
Depreciation for the year 
2010 (Baht 24 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 29,569
2011 (Baht 27 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 38,500

 The Company and a subsidiary company arranged for an independent professional valuer to appraise 
the value of land in December 2011. The basis of the revaluation was using the market approach.

 Had the land been carried in the consolidated financial statements based on historical cost, their net 
book values as of 31 December 2011 would have been Baht 43 million (Separate financial statements: 
Baht 43 million)

 A breakdown of the land carried on the revaluation basis is as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated               
financial statements

Separate                     
financial statements

2011 2010 2011 2010

Original cost 42,927 42,427 42,927 42,427

Surplus from revaluation 38,968 - 38,968 -

Revalued amount 81,895 42,427 81,895 42,427
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 As at 31 December 2011, certain plant and equipment items have been fully depreciated but are still in 

use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted 

to approximately Baht 55 million (2010: Baht 50 million) (The Company only: Baht 55 million (2010: Baht 

44 million)).

14. Intangible assets 

 The net book value of intangible assets as at 31 December 2011 and 2010 is presented below.
                     

                    (Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements

Production 
recipe and 
trade mark

Computer 
software

Computer 
software under 
development Total

As at 31 December 2011:
Cost 16,105 28,551 - 44,656
Less:  Accumulated amortisation (15,838) (5,523) - (21,361)
Net book value 267 23,028 - 23,295

As at 31 December 2010:
Cost 16,105 9,458 7,976 33,539
Less:  Accumulated amortisation (15,628) (6,078) - (21,706)
Net book value 477 3,380 7,976 11,833

                    (Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements

Production 
recipe and 
trade mark

Computer 
software

Computer 
software under 
development Total

As at 31 December 2011:
Cost 16,105 28,551 - 44,656
Less:  Accumulated amortisation (15,838) (5,523) - (21,361)
Net book value 267 23,028 - 23,295

As at 31 December 2010:
Cost 16,105 6,954 7,976 31,035
Less:  Accumulated amortisation (15,628) (3,602) - (19,230)
Net book value 477 3,352 7,976 11,805

 A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2011 and 2010 is presented 
below.

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated               

financial statements
Separate                     

financial statements
2011 2010 2011 2010

Net book value at beginning of year 11,833 4,676 11,805 4,640

Acquisition of computer software 13,523 8,122 13,534 7,976

Amortisation (2,061) (965) (2,044) (811)

Net book value at end of year 23,295 11,833 23,295 11,805
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15. Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions
(Unit: Thousand Baht)

Interest rate

(percent 

per annum)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2554 2553 2554 2553

Bank overdrafts 7.375 - 8.375 1,477 544 903 518

Short-term loans from financial 

institutions

   Promissory note 1.50 - 4.14 521,189 510,000 521,189 470,000

   Packing credits 1.50 - 2.55 - 132,555 - 132,555

Total 522,666 643,099 522,092 603,073

16. Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated               
financial statements

Separate                     
financial statements

2011 2010 2011 2010

Trade payables - related parties 4,785 10,982 24,099 6,670

Trade payables - unrelated parties 176,392 192,514 176,392 191,871

Other payables - related parties 3,140 360 4,120 -

Other payables - unrelated parties 24,354 17,305 24,353 16,998

Accrued expenses - related party - 492 - 7,928

Accrued expenses - unrelated parties 13,237 14,586 11,545 7,017

Other payables - purchase of machinery 1,646 8,508 1,646 8,508

Total trade and other payables 223,554 244,747 242,155 238,992

 

17. Provision for long-term employee benefits 

 Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2011 and 2010, which is compensations 

on employees’ retirement, was as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated               
financial statements

Separate                     
financial statements

2011 2010 2011 2010

Balance at beginning of year 1,010 1,866 508 1,450

Current service cost 228 219 192 150

Interest cost 40 51 33 34

Benefits paid during the year - (1,126) - (1,126)

Transfer employee from subsidiary - - 545 -

Balance at end of year 1,278 1,010 1,278 508
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 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:

Consolidated 
financial statements

Separate financial state-
ments

2011 2010 2011 2010

(% per 
annum)

(% per 
annum)

(% per 
annum)

(% per 
annum)

Discount rate 3.9 3.9 3.9 3.9

Future salary increase rate  5 5 5 5

Staff turnover rate 0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30

18. Share capital

 On 29 April 2010, the 2010 Annual General Meeting of Shareholders passed a resolution to allocate 54 

million additional capital shares with a par value of Baht 1 each through private placement and/or a 

public offering.

 On 18 January 2011, the Meeting of the Board of Executive Directors No. 1/2554 passed a resolution to 

allocate the additional share capital, as approved by the resolution of the 2010 Annual General Meeting 

of Shareholders, through a private placement of 27 million shares at Baht 5.50 per share. The subscrip-

tion and payment period of this additional share capital was on 20 January 2011.

 The Company was able to allocate all of the additional share capital, with direct costs related to the 

share capital increase of Baht 0.5 million, which the Company deducted against share premium.

 The Company registered the additional paid-up share capital with the Ministry of Commerce on 25 Janu-

ary 2011.

19. Statutory reserve

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to 

set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit 

brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory 

reserve is not available for dividend distribution.

20. Revaluation surplus 

 This represents surplus arising from revaluation of land. The revaluation surplus can neither be offset 

against deficit nor used for dividend payment.
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21. Expenses by nature
 Significant expenses by nature are as follows:

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated               

financial statements
Separate                     

financial statements
2011 2010 2011 2010

Salary and wages and other employee benefits 102,811 103,421 96,423 89,746

Depreciation and amortisation 39,595 31,054 39,460 30,526

Advertising and promotion expenses 74,554 109,260 55,449 69,800

Transportation expenses 43,705 52,917 38,607 41,020

Raw materials and consumables used 943,949 1,234,583 943,949 1,234,583

changes in inventories of finished goods   

  and work in progress

19,564 (34,317) (44,115) (11,861)

22. Earnings per share
 Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing profit or loss for the year attributable to equity 

holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of 
ordinary shares in issue during the year.

 The following table sets forth the computation of basic earnings (loss) per share:

Consolidated financial statements

Profit for the year 
Weighted average

number of ordinary shares Earnings per share
2011 2010 2011 2010 2011 2010

(Thousand
Baht)

(Thousand
Baht)

(Thousand
shares)

(Thousand
shares)

(Baht) (Baht)

(Restated) (Restated)
Basic earnings per 
share
 Profit (loss) (11,921) 13,043 223,225 198,000 (0.053) 0.066

Separate financial statements

Profit for the year 
Weighted average

number of ordinary shares Earnings per share
2011 2010 2011 2010 2011 2010

(Thousand
Baht)

(Thousand
Baht)

(Thousand
shares)

(Thousand
shares)

(Baht) (Baht)

(Restated) (Restated)
Basic earnings per 
share
 Profit (loss) (15,168) 12,863 223,225 198,000 (0.068) 0.065
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23. Segment information 

 The businesses of the Company and its subsidiaries mainly involve the single industry segment of the 

manufacture and distribution of agricultural products and processed agricultural products, and are car-

ried on both in Thailand and overseas. The financial information of the Company and its subsidiaries by 

geographical segment, for the years ended 31 December 2011 and 2010 are as follow.
(Unit: Million Baht)

Local Overseas

Elimination of inter-

segment revenues Consolidation

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Revenue from external customers 435 870 991 861 - - 1,426 1,731

Intersegment revenues 172 503 15 15 (185) (518) 2 -

Total revenues 607 1,373 1,006 876 (185) (518) 1,428 1,731

Segment income 221 249

Unallocated income and expenses:

  Selling expenses 14 20

  Administrative expenses (124) (148)

  Financial cost (106) (91)

  Corporate income tax (17) (14)

Profit (loss) for the year - (3)

(12) 13

 Transfer prices between business segments are as set out in Note 8 to the financial statements. 

24. Provident fund
 The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the 

Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to the fund monthly at the 
rate of 2 percent of basic salary. The fund, which is managed by TISCO Asset Management Company 
Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. During the year 
2011, the Company contributed Baht 0.2 million (2010: Baht 0.2 million) to the fund.

25. Dividends

Dividends Approved by Total dividends
Dividend 
per share

(Thousand Baht) (Baht)
Final dividends for 2009 Annual General Meeting 

of the shareholders on 29 
April 2010 7,920 0.04

Total dividend for 2010 7,920 0.04

Final dividends for 2010 Annual General Meeting  
of the shareholders on 27 
April 2011 9,000 0.04

Total dividend for 2011 9,000 0.04

26. Commitments and contingent liabilities
26.1 Operating lease commitments

 The Company has entered into lease agreements in respect of the lease of office building space, ware-

house and equipment, and service expenses related to such rental. The terms of the agreements are 
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between 1 and 5 years.

 As at 31 December 2011, future minimum lease payments required under these operating leases agree-

ments were as follow.
(Unit: Million Baht)

Consolidated/Separate 
financial statements

Payable within:
   1 year 28
   1 - 5 years 6

26.2 Guarantees 

a) As at 31 December 2011, the Company has guaranteed credit facilities, bank overdrafts and short-

term loans of Cheer Trading Company Limited totaling Baht 205 million.

b) As at 31 December 2011, there were outstanding bank guarantees of Baht 8 million issued by 

banks on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as required in the 

normal course of business. These included letters of guarantee amounting to Baht 2 million to 

guarantee electricity use and Baht 6 million to guarantee contractual performance relating to the 

rice purchase-sale agreements with government agencies and private companies. 

27. Financial instruments
27.1 Financial risk management

 The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard   No.107 “Financial 

Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade ac-

counts receivable, loans, investments, and short-term and long-term loans. The financial risks associated 

with these financial instruments and how they are managed is described below.

 Credit risk

 The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivable. The Company 

manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not 

expect to incur material financial losses. In addition, the Company does not have high concentrations of 

credit risk since it has a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the 

carrying amounts of trade and other receivables as stated in the statement of financial position.

 Interest rate risk

 The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, bank overdrafts 

and short-term borrowings.  However, since most of the Company’s financial assets and liabilities bear 

floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is 

expected to be minimal. 

 Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2011 classified by type of interest rate are 
summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates 
further classified based on the maturity date. 
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(Million Baht)

Fixed 

interest rates
Floating

interest rate

Non- interest

bearing Total

Effective

interest rate
(% per 

annum.)
Financial Assets
Cash and cash equivalent - 6 14 20 0.25 - 0.87
Trade accounts and notes receivable - - 239 239 -

- 6 253 259
Financial liabilities
Banks overdraft and short-term loan - 523 - 523 1.500 - 8.375
Trade and other payables - - 224 224 -

- 523 224 747

 
 Foreign currency risk

 The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions that are denomi-

nated in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering into forward exchange 

contracts when it considers appropriate. Generally, the forward contracts mature within one year. As at 

31 December 2011, there is no outstanding of forward exchange contracts.

 The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 31 December 

2011 are summarised below. 
Financial Financial Average exchange rate

Foreign currency assets liabilities as at 31 December 2011

(Million) (Million)

(Baht per 1 foreign 

currency unit)
US dollar 3 2 31.6422
AUD 1 - 32.1495

27.2 Fair values of financial instruments

 Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or their fair value is 

not expected to be materially different from the amounts presented in statements of financial position. 

 A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowl-

edgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the 

market price of the financial instruments or by using an appropriate valuation technique, depending on 

the nature of the instrument. 

28. Capital management

 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate 

financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. 

 The Group manages its capital position with reference to its debt-to-equity ratio. As at 31 December 

2011, the Group’s debt-to-equity ratio was 1.74:1 (2010: 3.34:1) and the Company’s was 1.77:1 (2010: 

3.08:1).
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29. Reclassification

 To comply with the Notification of the Department of Business Development relating to the financial 

statement presentation as described in Note 2 and as the result of the adoption of revised and new 

accounting standards as described in Note 3 and Note 5.1, certain amounts in the financial statements 

for the year ended 31 December 2010 have been reclassified to conform to the current year’s classifica-

tion, without any effect to the previously reported profit or shareholder’s equity.

 The reclassifications had no effect to previously reported profit or shareholder’s equity

30. Approval of financial statements

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 28 Febru-

ary 2012.
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