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ขอมูลทางการเงิน / FINANCIAL HIGHLIGHTS 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 / Ended 31 December 2012 
หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht 

  2555 
2012 

2554 
2011 

2553 
2010 

  

ฐานะทางการเงิน     
 สินทรัพยรวม 783.74 1,187.60 1,160.11  Total Asset 
 หนี้สินรวม 479.32 754.56 893.09  Total Liabilities 
 สวนของผูถือหุน 304.41 433.03 267.02  Shareholder’s Equity 

ผลประกอบการ     

 รายไดรวม 992.55 1,441.75 1,751.75  Total Revenue 
 รายจายรวม 1,102.17 1,436.45 1,720.94  Total Expenses 
 กําไรสุทธิ (128.60) (11.94) 13.04  Net Earnings 

อัตราสวนทางการเงนิ     

 กําไรตอหุน (บาท) 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 

(0.57) 
 (13.25) 

(42.25) 
(16.41) 

(0.05) 
 (0.84) 

(2.76) 
(1.02) 

0.06 
0.70 
4.55 
1.03 

 Earnings Per Share (Baht) 
Net Profit Margin (%) 
Return on Shareholders’ Equity (%) 
Return on Total Assets (%) 
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สารจากคณะกรรมการ 
 

ป 2555 ถือเปนปที่มีความทาทายเปนอยางยิ่งสําหรับบริษัท เนื่องจาก

ประเทศไทยอยูในชวงการฟนฟูประเทศจากวิกฤตมหาอุทกภัย ซึ่งไดสรางความเสียหาย

อยางหนักตอภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาล

ยังไดสงผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล

ไดสงผลกระทบใหราคาขาวไทยในตลาดโลกสูงกวาราคาตลาด ทําใหบริษัทประสบ

ปญหาการแขงขันดานราคาอยางรุนแรง และนโยบายอัตราคาแรง 300 บาท ทําให

ตนทุนการผลิตและดําเนินงานของบริษัทสูงขึ้นอยางมีสาระสําคัญ ประกอบกับปจจัย

ภายนอก อาทิเชน วกิฤตหนี้สาธารณะในกลุมประเทศยุโรป และความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ที่ไดสงผลใหเศรษฐกิจโลกยังอยูในภาวะชะลอตัว 

 

จากปจจัยดังกลาวขางตน บริษัทจึงไดมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง และมุงมั่นบริหารงานดวยความ

รอบคอบ พรอมทั้งวางแผนที่จะพัฒนาประสิทธิภาพทุกดานในการดําเนินธุรกิจ  ควบคูไปกับการรักษาคุณภาพของสินคาอยาง

ตอเนื่อง  จนทําใหขาวหอมมะลิตรา “เกษตร” ไดรับรางวัลขาวหอมมะลิคุณภาพสม่ําเสมอ จากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

นอกจากนี้ บริษัทมีการดําเนินการตามแผนงานในการขยายตลาดไปยังประเทศภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับกับการเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558  

 

 ในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีความภูมิใจที่ไดเปนหนึ่งใน 74 บริษัทในตลาดหลักทรัพย ที่ไดรับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมผูถือหุนประจําป 2555 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ดวยคะแนน 100 คะแนนเต็ม เปนปที่ 4 ติดตอกัน 

จึงทําใหบริษัทไดรับรางวัล Investors’ Choice Award จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในฐานะที่ไดรับการประเมินการจัดประชุมผู

ถือหุน 100 คะแนนเต็ม เปนเวลา 4 ปตอเนื่อง (ป 2552-2555) ซึ่งมีเพียง 17 บริษัทในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับรางวัลนี้  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกทานที่ไดทุมเทและมุงมั่นปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ และ

ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ที่ใหความไววางใจ ความเชื่อม่ัน และสนับสนุนการ

ดําเนินงานของบริษัทดวยดีมาโดยตลอด โดยบริษัทจะมุงมั่นในการพัฒนา เพื่อการเติบโตที่ตอเนื่อง อยางมั่นคง และนํามาซึ่ง

ประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 

 
 
 
 
 นางปทมา ตั้งพิรุฬหธรรม 
       ประธานกรรมการ 
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MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS 
 
Year 2012 was a challenging year for the Company.  Thailand has undertaken the recovery plan from severe flooding 

which caused the large damage to business and industrial sector.  Apart from that, some government’s policy has 

impacted the Company’s operation i.e. rice pledging policy caused Thai rice price higher than the market price which 

led to the aggressive price competition and 300-Baht minimum wages policy resulted to the increase of cost and 

operation expense significantly.  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 obstacles or 

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

operations together with the continually product quality control which resulted Department of Internal Trade, Ministry of 

Commerce to award “KASET” rice as the most consistent quality Thai Jasmine rice Packing.  Additionally, the 

Company has been in line with its market expansion plan to ASEAN region country to be ready for the regional 

integration of the ASEAN Economic Community (AEC) in coming 2015.  

 

For the practice of good corporate governance, being one of 74 companies in SET, the Company has achieved 100 

scores under the 2012 AGM Checklist project evaluated by Thai Investors Association, for 4 consecutive years.  

Therefore, the Company has been honoured to be one of 17 companies in SET to award “Investors’ Choice Award” 

presented by Thai Investors Association as achieving 100 scores for 4 consecutive years (year 2009-2012).   

 

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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คณะกรรมการ 
BOARD OF DIRECTORS 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางปทมา ตัง้พิรุฬหธรรม 
ประธานกรรมการ 

Mrs.Pattama Tangpiroonthum 
Chairman of the Board 
 
อายุ 70 ป 
Age 70 years old 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

Educational Background 
 มัธยมศึกษาปที่ 6 

 Mathayom 6 
 Director Certification Program (DCP 38/2003), Thai 
Institute of Directors (IOD) 
 
ประสบการณทํางาน 
Work Experience 
1985 - Present 
  Director, Thai Vegetable Oil Plc. 
1988 – Present 
 Chairman of the Board, Cheer (Thailand) Co., Ltd. 
2004 – 2012  
 Chairman of the Board, Cheer Trading Co., Ltd. 
 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.พุทธกาล รัชธร 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn  
Independent Director and Chairman of Audit 
Committee 
 
อายุ 59 ป 
Age 59 years old 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

Educational Background 
Ph.D. in Management (International Economics), 

Keio University, Japan 
 Director Accreditation Program (DAP 56/2006), Thai 
Institute of Directors (IOD) 
ประสบการณทํางาน 

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.สมจินต ศรไพศาล   
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

Dr.Somjin Sornpaisarn   
Independent Director and Member of Audit Committee 
 
อายุ 50 ป 
Age 50 years old 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

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) 
 
ประสบการณทํางาน 
Work Experience 
2009 – Present 

Managing Director, TMB Asset Management Ltd. 
2006 – 2009 

Managing Director, One Asset Management Ltd. 
2012 – Present 
 President of Association of Investment Management 
Companies  
 

 

นายดนัย จันทรเจาฉาย   
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

Mr.Danai Chanchaochai   
Independent Director and Member of Audit Committee 
 
อายุ 46 ป 

Age 46 years old 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

Educational Background 
 Master’s Degree in Marketing, Thammasart 
University and Gothenburg University, Sweden 
 Director Accreditation Program (DAP 76/2008), Thai 
Institute of Directors (IOD) 

 
ประสบการณทํางาน 
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 วทิยฐานกรณ   
กรรมการ 

Dr.Visuth Vittayatanakorn   
Director 
 
อายุ 59 ป 

Age 59 years old 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

Educational Background 
 Ph.D., Honorary Graduates, Marketing, 
Ramkhamhaeng University 

 Director Accreditation Program (DAP 44/2005), Thai 
Institute of Directors (IOD) 
 
ประสบการณทํางาน 

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 

Ms.Vilai Tangsin   
Director 
 
อายุ 60 ป 

Age 60 years old 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

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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นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม   
กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

Mr.Somroek Tangpiroonthum  

Director and Chief Executive Officer 
 

 
 
    
  

 
 

อายุ 45 ป 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. 
2004 – 2012 

Executive Director, Cheer Trading 
Co., Ltd. 
2011 – Present 

Honorary President of Thai Rice 
Packers Association 
2012 – Present 

Director of Thai Rice Exporters 
Association 

 อายุ 43 ป  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. 
2004 – 2012 

Executive Director, Cheer 
Trading Co., Ltd. 

 

อายุ 38 ป 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), IOD 

Director Certification Program 
(DCP 62/2007), IOD 

Director Diploma (Fellow 
Member), IOD 

 
Work Experience 
1998 - Present 

Deputy Managing Director, 
Cheer (Thailand) Co., Ltd. 
2003 – Present 

Executive Director, Chama 
Asset Co., Ltd. 
2004 – 2012 
 Managing Director, Cheer 
Trading Co., Ltd. 
 

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

Ms.Prinda Tangpiroonthum 

Director and Executive Director 

นายวรวุฒิ ตัง้พิรุฬหธรรม 
กรรมการ และประธานเจาหนาที่การเงิน 

Mr.Vorravuth Tangpiroonthum 

Director and Chief Financial Officer 
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ขอมูลทั่วไป 

52,000,000 บาท 
ทุนจ แลว :  หุนสามัญ 225,000,000 หุน มลูคาตราไวหุนละ 1 บาท รวม 225,000,000 บาท 

ิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผูผลิตและจําหนายสินคาทางการเกษตร ทั้งในและตางประเทศ 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 140 หมู 5 ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 
   โทรศัพท 02-482-1661-6         โทรสาร 034-288-415 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.เลขที่ 0107574700311 
Homepage : http://www.kasetbrand.com 
ทุนจดทะเบียน :  หุนสามัญ 252,000,000 หุน มลูคาตราไวหุนละ 1 บาท รวม 2

ดทะเบียนเรียกชําระ
 
น

บริษัท ที่อยู ประเภทธุรกิจ จํานวนหุนสามัญที่ จํานวนหุนที่ถือ 
ออกจําหนาย 

สัดสวน
ก  ารถือหุน

Thai Ha Australia 
Pty Ltd. 

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

นําเขาและจัด
จําหนายสินคาของ
บริษัทในประเทศ
ออสเตรเลีย 

300,000 หุน 300,000 หุน 100% 

บริษัท เชียร เทรดดิ้ง 
จํากัด 

305 ถนนรัชดาภิเษก 
(ทาพระ-ตากสิน) 
แขวงบุคคโล เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ  
โทร 02-477-0021-

จัดจําหนายสินคา 48,000,000 หุน 47,999,993 หุน 99.99% 
Consumer ใน
ประเทศ 

2 
โทรสาร 02-476-9973 

 
ื่อ ท่ีตั้งสํานักงาน หมายเลขโทรศัพท ของบุคคลอางอิงอื่นๆ 

ัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ตย กรุงเทพฯ 10110 

ช
นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทร
   อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4 
   162 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเ
  โทรศัพท 02-359-1200-74       โทรสาร 02-651-5649 
ผูสอบบัญชี : นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 3844 
  บริษัท สํ

รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
านักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนน
  โทรศัพท 02-264-0777            โทรสาร 02-264-0789-90 
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GENERAL INFORMATION 
 

ompany’s Name : Thai Ha Public Company Limited 
ricultural product to both domestic and overseas 

ess 

or rate Registration Number 

-up Capital 

ubsidiary Companies 

C
Type of Business : Manufacture and distribution of ag
Head Office’s Addr : 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom 73210 
   Tel. 02-482-1661-6         Fax 034-288-415 
C po : 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 :  Common share of 225,000,000 shares at 1 Baht per share, total 225,000,000 Baht 
 
S
Company’s Name Address Type of No. of Shares No. of Share 

Business Held 
Ratio 

Shareholding 

Thai Ha Australia 40 Constitution Imp
Pty Ltd. Road, Wentworth

ort and 
distribution o

300,000 Shares 300,000 Shares 100% 
vile 

NSW 2145 Australia 
Tel. 61 2 9636 9027 
Fax 61 2 9636 5027 

f 
Company’s 
products in 
Australia 

Cheer Trading Co., 
Ltd. 

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

Domestic 
distribution

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

consumer good
Shares Shares 

s 

 
ther Relevant Information 

: Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
, 4th Floor 

0 

uditor 

Complex, 
y, Bangkok 10110 

O
Share Registrar 
   The Stock Exchange of Thailand Building
   162 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 1011
  Tel. 02-359-1200-74       Fax 02-651-5649 
A : Ms.Siraporn Ouaanunkun, C.P.A. No. 3844 
  Ernst & Young Office Limited 
  33rd Floor, Lake Rajada Office 
  193/136-137 Rajadapisek Road, Klongtoe
  Tel. 02-264-0777            Fax 02-264-0789-90 

รายงานประจําป 2555  9 
Annual Report 2012 



 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) เปนผูเชี่ยวชาญ และผูนําในตลาดสินคาการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารกึ่ง
สําเร็จรูป

าวสาร 
ิษัทผลิตและจําหนายขาวบรรจุถุงหลายประเภท เชน ขาวหอมมะลิ ขาว 

หอมผสม

นเสน 
วุนเสน เปนผลิตภัณฑการเกษตรแปรรูปจากถั่วเขียว และนําไปผานกระบวนการ

ผลิต โดย

้ํามันพืช 
ิษัทซื้อวัตถุดิบ คือน้ํามันปาลม และน้ํามันถ่ัวเหลืองที่กล่ันแลวจากผูผลิตในประเทศ

ทั้งหมดม

 เชนขาวขาวหอมมะลิบรรจุถุง, วุนเสน, เครื่องปรุงรส, ผลิตภัณฑ Value-added อาทิ โจกกึ่งสําเร็จรูป และวุนเสนกึ่ง
สําเร็จรูป ภายใตตรา “เกษตร” โดยกระจายสินคาทั่วประเทศกวา 30,000 รานคา มีการขยายการซื้อ-ขายผานตลาด AEC และ
สงออกไปกวา 85 ประเทศทั่วโลก โดยมีสัดสวนรายไดจากลูกคาในประเทศ และตางประเทศ อยูที่ 48:52 โดยสินคาไดรับการ
รับรองมาตรฐานดานอาหารชั้นสูงในระดับสากล เชน “US FDA” “BRC” และ “HALAL”  
 
ข

บร
 ขาวขาว ขาวกลอง ขาวเหนียว เปนตน โดยผลิตภัณฑขาวหอมมะลิเปน

ผลิตภัณฑที่บริษัทสามารถสรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค นับตั้งแต
บริษัทเริ่มเขาสูตลาด และมีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑขาวบรรจุถุงมาตลอด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเครื่องจักร ที่ชวยคัดเมล็ดขาวที่เสียออกจากเมล็ด
ขาวที่ดีมีคุณภาพ โดยปจจุบัน บริษัทสามารถสงออกขาวบรรจุถุงไปยังตางประเทศ
ไดถึง 85 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทไดมุงเนนผลิตภัณฑขาวหอมมะลิมากที่สุด 
เนื่องจากตองการสรางชื่อตราสินคาใหเปนที่ยอมรับของทั่วโลก และเปนการสราง
ชื่อใหกับขาวหอมมะลิแกประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 
 
 
วุ

บริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑวุนเสน ตรา “เกษตร” สําหรับตลาดวุนเสนตลาดพ
รีเมี่ยม ที่สินคาคุณภาพสูง ในขณะเดียวกัน บริษัทจําหนายวุนเสนตรา “ฉลาดชิม” ซึ่ง
เปนสินคาคุณภาพปานกลาง ราคาประหยัด เพ่ือสามารถแขงขันในตลาดลางได 
 
 
น

บร
าทําการผลิต โดยการนําวัตถุดิบดังกลาวมาปรุงสูตร แบงบรรจุในขนาดตางๆ และจัด

จําหนาย โดยใหความสําคัญกับคุณภาพ และความเหมาะสมตามความตองการของลูกคา เชน
รานอาหาร และภัตตาคาร เปนตน 
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วุนเสนกึ่งสําเร็จรูป 
เร็จรูป เปนผลิตภัณฑใหมของบริษัท ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคา (Value 

Added 
วุนเสนกึ่งสํา

Products) ใหกับวัตถุดิบวุนเสน ซึ่งเปนสินคาของบริษัท โดยผลิตภัณฑมี
สวนประกอบของวุนเสนพรอมดวยเครื่องปรุงครบถวน ซึ่งเหมาะสําหรับสภาพสังคมยุค
ปจจุบัน โดยเฉพาะหญิงสาววัยรุน และวัยทํางาน ที่ใสใจมักสุขภาพของตนเอง โดยเปน
รูปแบบบรรจุภัณฑแบบถวย มี 4 รสชาติ คือ รสตมยํากุง รสเฝอ รสกุงอบวุนเสน และรส
ยําวุนเสนทะเล ซึ่

กกึ่งสําเร็จรูป 
าเร็จรูป เปนผลิตภัณฑใหมของบริษัท ซึ่งเปนการเพ่ิมมูลคา (Value 

Added 

าตรฐานการผลิต 
มสําคัญอยางยิ่งกับคุณภาพสินคาที่จะตองไดมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยตอการบริโภค 

ดังที่ไดกํ

ัย และความ

- รผลิต
ขึ้น 

 

งไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภค และรูปแบบบรรจุภัณฑแบบซอง มี 3 
รสชาติ คือ รสตมยํากุง รสยําวุนเสนทะเล และรสสุกี้ ซึ่งเหมาะกับไลฟสไตลของคนรุนใหม
มากยิ่งขึ้น 
 
โจ

โจกกึ่งสํ
Products) ใหกับวัตถุดิบขาว ซึ่งเปนสินคาของบริษัท โดยผลิตภัณฑมี

สวนประกอบของขาวพรอมดวยเครื่องปรุงครบถวน ซึ่งเหมาะสําหรับสภาพสังคมยุค
ปจจุบัน โดยมีรูปแบบบรรจุภัณฑทั้งแบบถวย และซอง มีดวยกัน 5 รสชาติ คือ รสหมู ขาว
กลองรสหมูผักรวม รสไก รสปลา และรสแซบ ทั้งนี้ บริษัทยังไดคํานึงถึงสุขภาพของ
ผูบริโภค ดวยการไมใสผงชูรส และเพ่ิมโอเมกา 3  
 
ม

บริษัทใหควา
าหนดไวในนโยบายคุณภาพของบริษัท วา “เรามุงมั่นผลิตสินคาและบริการที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกตองตาม

กฎหมาย พรอมปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพ่ือครองใจลูกคา” โดยบริษัทไดรับการรับรองคุณภาพระบบตางๆ ดังนี้ 

- British Retail Consortium Standard (BRC) เปนมาตรฐานซึ่งครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ สุขอนาม
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผูคาปลีกในสหราชอาณาจักร 
HALAL เปนเคร่ืองหมายคุณภาพที่บริษัทไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑที่กระบวนกา
สอดคลองกับหลักการในศาสนาอิสลาม ซึ่งทําใหชาวมุสลิมทั่วโลกมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑมาก

 
 
 
 
 
 
 
 

นายศิริวัฒน ขจรประศาสตร รมช.กระทรวงพาณิชย เขาเยี่ยมชมบูธตราเกษตรในงานแสดงสินคา Thaifex ที่เมืองทองธานี เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2555 
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โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยแยกตามกลุมธุรกิจ

 
ารเปลี่ยนแปลงในปท่ีผานมา 

การพัฒนาสินคาใหมออกสูตลาดในป 2555 
นกึ่งสําเร็จรูปในรูปแบบชาม สูชองทางการสงออก เพ่ือรองรับความตองการ

องลูกค

มาตรฐานที่ไดรับรองอยางตอเน่ือง 
ับรองมาตรฐาน British Retail Consortium Standard (BRC) เกรด A สําหรับ

ก
 
 
 ป 2555 บริษัทไดมีนําเสนอผลิตภัณฑวุนเส
ข าตางประเทศ โดยมี 6 รสชาติ คือ รสตมยํากุง รสยําทะเลวุนเสน รสกุงอบวุนเสน รสผัดไท รสปูผัดพริกไทยดํา และรส
ซุปไก ภายใตตราสินคา Smart Chef “Sensai”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในป 2555 บริษทัไดรับการตออายุการร
ผลิตภัณฑขาว โจกกึ่งสําเร็จรูป และวุนเสนกึ่งสําเร็จรูป ซึ่งถือเปนปที่ 3 ติดตอกัน 
 
 
 
 

2555 2554   2553 
ดําเนินการโดย %การถือ จํานวนกลุมธุรกิจ 

หุนของ
บริษัท 

เงิน 
(ลานบาท) 

% จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

% จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

% 

ธุรกิจ
สงออก 

บมจ.ไทยฮา 
บจ.ไ เลีย ทยฮา ออสเตร

 505 52.01 687 48.11 861 49.74 
100% 

ธุรกิจใน
ประเทศ 

บมจ.ไทยฮา 
บจ ง .เชียร เทรดดิ้

 466 47.99 741 51.89 870 50.26 
99.99% 

  รวม 971 100.00 1,428 100.00 1,731 100.00 
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NATURE OF BUSINESS 
 

Thai Ha Public Company Limited is an expert and leader in agricultural products, processed products and 
instant p

Rice 
The Company produces and distributes packed rice in various types i.e. 

ine
pany 

 in 

e Rice 

ermicelli Noodle 
oodle is the processed agricultural product, made from bean.  

The Com
 

egetable Oil 
w material, palm oil and soybean oil from domestic sources, has 

 

roducts i.e. rice, bean vermicelli, seasoning, value-added product (Instant Rice Porridge and Instant Bean 
Vermicelli) under brand “KASET”.  The Company distributes products throughout Thailand to 30,000 outlets, expands 
business to AEC market and exports to 85 countries worldwide with revenue portion between domestic and export at 
48:52.  The Company has been certified with world class standards i.e. “US FDA”, “BRC”, and “HALAL”.     

 

Jasm  Rice, Mix Jasmine Rice, White Rice, Brown Rice and 
Glutinous Rice, etc.  Since interring into the marketing, the Com
has made Jasmine Rice enjoying huge popularity and a worldwide 
reputation.  The Company is committed to continuous improvements
its rice production process.  Currently, the Company exports products 
to 85 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 Jasmin
to be well-known. 
  
 
V

Vermicelli N
pany produces and distributes vermicelli under “KASET” brand for 

premium market with high quality and “CHALAD CHIM” brand for competitive
price. 
 
 
V
 The ra
passed to our production process with high quality and meet customer’s needs, in
particular, restaurants. 
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Instant Vermicelli Noodle 
oodle is our new product which is a 

ct is 

d 
ur, Spicy 

stant Rice Porridge 
rridge is our new product which is a value-added product 

r’s 

 
d 

roduction Standards 
aches utmost importance to product quality that meets standards, is tasty and hygienic and 

most imp
ality, Safety and Hygienic, 

Th
- B rol in quality, hygiene and safety.  

The
ducts produced in accordance 

with

 Instant Vermicelli N
value-added product from our raw material, vermicelli.  The produ
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 Seafoo
Salad Flavour and 3 flavors in sachet package; Shrimp Tom Yam Flavo

Seafood Salad Flavour and Suki Flavour which match lifestyle of the new 

generation. 

 
 
In
 Instant Rice Po
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 consume
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 an
Spicy Flavour.  
 
 
P

The Company att
ortant is safe for consumption, as determined in our Quality Policy as follow:- 

 “We aim to continually improve our products in best high International Standard Qu
compliance to the Food Safety Regulation with Excellent Service for our consumers’ best benefit” 
e Company has been currently certified the following quality standards:- 

ritish Retail Consortium Standard (BRC) : a standard covering process cont
 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 pro
 the requirements of the Islamic religion.  This instills worldwide Muslim consumers’ confidence in our products. 
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Revenue Structure of Company and Subsidiary’s Company

  2012 2011 2010 

Product Operated by % share Revenue 
(Mil Baht) 

% Revenue 
(Mil Baht) 

% Revenue % 
held (Mil Baht) 

Export  Thai Ha Plc.  505 52.01 687 48.11 861 49.74 
Thai Ha Australia 100% 

Domestic  Thai Ha Plc.  466 47.99 741 51.89 870 50.26 
Cheer Trading 99.99% 

 
Total   971 100.00 1,428 100.00 1,731 100.00 

Changes during the year 

New Product Launched in 2012 
nched new products of Instant Vermicelli Noodle in bowl package for export 

Additional Standard Accreditation 
ed the certification of British Retail Consortium Standard (BRC) with Grade 

 
 
 In 2012, the Company has lau
market.  There are 6 flavours; Shrimp Tom Yam Flavour, Spicy Seafood Salad Flavour, Baked Shrimp Flavour, Pad 
Thai Flavour, Crab Black Pepper Flavour and Chicken Soup Flavour under brand Smart Chef “Sensai”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In 2012, the Company has renew
A in 3 product lines; Rice, Instant Rice Porridge and Instant Vermicelli Noodle. 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 
รงสรางของอุตสาหกรรมขาวบรรจถุงุ 

งออกเปน 2 ตลาด คือ ตลาดขาวบรรจุถุงในประเทศ และตลาดขาวบรรจุถุง
เพ่ือกา

รรจุถุงในประเทศ  
ื่อประมาณ 20 ปที่แลว โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปล่ียนไปของคนไทยที่นิยม

การบร

ะแสการเปลี่ยนแปลง
พฤติก

2 ) ขาวบรรจุถุงสงออก 
วหอมมะลิในตางประเทศนั้น ผูบริโภคมีความตองการขาวที่มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย อัน

เปนผล

ก. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ ปจจัยเสี่ยง โอกาสและอุปสรรคของคูแขงรายใหม 

และความชํานาญในการสรางสูง 

ิบ 
(2)  ํานึงถึงในการประกอบธุรกิจ  

โค
 โครงสรางของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงแบ
รสงออก  
( 1 ) ขาวบ
การบริโภคขาวบรรจุถุงเกิดขึ้นเม
ิโภคขาวที่มีการควบคุมคุณภาพทั้งในดานความสะอาดและมาตรฐานที่ดี รวมถึงการคํานึงถึงคุณภาพหลังการหุงที่

สม่ําเสมอ ในขณะท่ีตลาดขาวตักจากกระสอบมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเน่ืองมาจากความนิยมที่ลดนอยลง  ประกอบกับ ผูบริโภคใน
ปจจุบันมีแนวโนมในการรับประทานขาวขาวหอมมะลิสูงขึ้น   อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของขาวขาวหอมมะลิที่มีความขาว  
นุมนวล  มีกล่ินหอม   ดังนั้นผูประกอบการในอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงจะตองมีการพัฒนาคุณภาพสินคาใหมีความสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งป  รวมถึงการพิจารณาและคํานึงถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่ไมตองการกังวลเรื่องการหุงขาว
ที่ตองคอยเพิ่มหรือลดปริมาณน้ําในการหุงอีกตอไป   

นอกจากนี้ การบริโภคขาวบรรจุถุงเกิดจากกร
รรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ เนื่องมาจากสภาพครอบครัวที่มี

ขนาดเล็กลง  สถานที่ซื้ อ เป ล่ียนจากร านโชวหวยเปนการซื้ อจาก 
ซูปเปอรมารเก็ตแทน การตองการความสะดวกสบายและรวดเร็วในการ
เลือกซื้อและขนสง ตลอดจนเรื่องของการใชพ้ืนที่นอยในการเก็บรักษา จึง
ทําใหตลาดขาวบรรจุถุงเริ่มเติบโตขึ้นทุก ๆ ป  

 
( 
สําหรับตลาดผูบริโภคขาวขา
มาจากพฤติกรรมที่ไมมีการซาวน้ํากอนหุงเหมือนผูบริโภคคนไทย จึงตองการผูผลิตขาวสารบรรจุถุงที่มีเครื่องจักรที่

ทันสมัย เชน เครื่องขัดมัน และเครื่องยิงเมล็ดเสีย  เปนตน ในการที่จะสามารถปรับปรุงคุณภาพเพ่ิมเติมไดสูงกวาผูผลิตทั่วไป 
โดยสถิติการสงออกขาวในรอบป 2555 ที่ผานมา ประเทศไทยสามารถสงออกขาวไดจํานวนทั้งส้ิน 6.94 ลานตัน ลดลงรอยละ 35 
เมื่อเทียบกับป 2554 ที่ 10.64 ลานตัน โดยมีมูลคาการสงออกอยูที่ 147,122 ลานบาท ลดลงรอยละ 24 จากป 2554 ที่มีมูลคา 
192,742 ลานบาท 
 

 (1)  ปจจัยที่มผีลตอความสําเร็จของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุง   

• คุณภาพสินคาที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

• ตราสินคาที่แข็งแกรง  ซึ่งตองใชงบประมาณ

• ชองทางการจําหนายที่สะดวกตอผูบริโภค 

• เงินทุนที่ตองมีปริมาณสูงในการจัดซื้อวัตถุด
ปจจัยเส่ียงที่ผูประกอบการในธุรกิจขาวบรรจุถุงตองค
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• เปนธุรกิจที่มีกําไรตอหนวยไมสูง เน่ืองจากขาวเปนสินคาเกษตรและและมีราคาที่เปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล

• อไป 
(3)  

ของตลาด 

ัฐในการเปดตลาดใหมในตางประเทศและ

(4)  ปจจ

งรัฐบาล  
 
ูแขง 

ารแขงขันตลาดในประเทศของกลุมผูผลิตขาวบรรจุถุง

และตองอาศัยการขายในปริมาณมากเชนเดียวกับสินคาบริโภคที่จําเปนอี่นๆ 

ตองใชเงินทุนสูงในการซื้อวัตถุดิบเพ่ือจัดเก็บและรอการบรรจุถุงเพ่ือจัดจําหนายต
ปจจัยที่เปนโอกาสสําหรับอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงในประเทศ 

• เปนธุรกิจที่นาสนใจทั้งในแงของขนาดและอัตราการเติบโต

• ความนิยมในการบริโภคเนื่องจากเปนอาหารหลักของคนไทย 

• เปนอุตสาหกรรมที่ไดรับความสนใจและแรงสนับสนุนจากภาคร
สงเสริมใหชาวตางชาตินิยมรับประทานขาวขาวหอมมะลิของไทย 
ัยที่เปนอุปสรรคสําหรับอุตสาหกรรมตลาดขาวบรรจุถุง 

• ความเสี่ยงในเรื่องราคาวัตถุดิบผันผวน  

• ความเสี่ยงจากการแทรกแซงตลาดขาวขอ

ค
สภาวะก  

ี่ผูผลิตรายใหญที่มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่อง สวน
ผูผลิตราย

 ถาปใดที่
การสงออ

ฐานคุณภาพขาวบรรจุถุง และมีการตรวจสอบขาวถุง
ที่จําหนา

ภาวะการแขงขันตลาดตางประเทศของกลุมผูผลิตขาวบรรจุถุง

ปจจุบัน สภาวะการแขงขันในตลาดขาวบรรจุถุงจะอยูท
ยอยจะไมมีบทบาทในตลาดมากนัก และจะเปนเพียงลักษณะการสงเสริมการทําการตลาดเฉพาะสวนเทานั้น 
นอกจากนี้ การแขงขันในตลาดขาวบรรจุถุงขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัย เชน ปจจัยดานการสงออกขาวในแตละป
กขาวอยูในเกณฑดี ราคาขาวในประเทศก็จะอยูในเกณฑดีตามไปดวย   การแขงขันในตลาดขาวถุงในประเทศจะไม

รุนแรงมากนัก แตถาปใดที่การสงออกขาวตกต่ํา ราคาขาวในประเทศก็จะตกต่ําไปดวย ผูประกอบการในธุรกิจขาวสารก็จะหันมา
ทําตลาดในประเทศมากขึ้น การแขงขันก็จะทวีความรุนแรงทั้งจากผูผลิตรายเดิมและผูสงออก  รวมถึงปจจัยเรื่องปริมาณผลผลิต
ตอปที่ออกมา ถาปใดมีผลผลิตขาวออกมามาก ก็จะมีผลทําใหราคาขาวตกต่ํา และถาปใดประสบปญหาเรื่องภัยธรรมชาติ เชน 
น้ําทวม ฝนแลง ก็จะสงผลใหราคาขาวสารบรรจุถุงปรับตัวสูงขึ้นไดเชนกัน 

ทั้งนี้ หลังจากการที่ทางรัฐบาลไดมีมาตรการดานการกําหนดมาตร
ยในทองตลาดโดยกรมการคาภายใน และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยางจริงจัง มีผลทําใหราคาขาย

ปลีกขาวสารบรรจุถุงสะทอนถึงตนทุนและคุณภาพที่แทจริงมากขึ้น ทําใหชวงหางของแตละชั้นของคุณภาพขาวจะมีความ
แตกตางกันไมมาก 
 
ส  

ิษัทมีคูแขงขัน 3-4 รายเปนผูสงออกที่มีขาวบรรจุถุงในประเทศ
เชนกัน  

ถึงแมวาสภาวะการแขงขันในตลาดตางประเทศของบร
ซึ่งเปนการแขงขันดานราคาในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง แตเปนการแขงขันคนละทองที่ของแตละประเทศนั้นๆ 

เนื่องจากตลาดขาวของโลกมีขนาดที่ใหญตามภูมิศาสตรของโลก การเขาถึงของคูแขงแตละรายของบริษัทไปยังจุดตางๆทั่วโลก
จึงตางกัน และถึงแมการที่ราคาจําหนายจะอางอิงตามราคา Reference Price ซึ่งเปนราคาเฉลี่ยขึ้นลงปกติทั่วไปที่สามารถ
คํานวณไดจากราคาเบื้องตนที่ถูกกําหนดโดยหอการคาไทย บริษัทยังสามารถขายไดในราคาสูงกวาราคาตลาด    เนื่องจากทาง
บริษัทจะเนนการทําตลาดตางประเทศในกลุมขาวหอมมะลิเปนหลัก โดยเนนเรื่องคุณภาพขาวหอมมะลิที่ไมปลอมปนขาวชนิดอื่น 
เพ่ือทําใหลูกคามีความยอมรับและเชื่อถือ และมีการนํากลยุทธการสงเสริมการขาย มีการจัดทํา Premium  ใหลูกคา ซึ่งจะทําให
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ลูกคาในตางประเทศรูจักตราสินคาและสามารถตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทมีความชํานาญ
ในเรื่องการสงออก และมีความเขาใจในความตองการของลูกคาตางประเทศที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ 
 
แนวโนมอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุง 
 แนวโนมของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงภายในประเทศ 

แนวโนมของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงภายในประเทศมีแนวโนมการเติบโตที่ดี  เนื่องมาจากพฤติกรรมที่เปล่ียนไปของ
ผูบริโภคที่ตองการความสะดวกในการซื้อสินคา   และตองการสินคาที่มีมาตรฐาน อันเนื่องมาจากการรณรงคความปลอดภัย
ทางดานอาหาร (Food  Safety)  ของภาครัฐบาล  สงผลใหผูผลิตที่มีมาตรฐานในการผลิตที่สูงเทานั้นสามารถคงอยูในตลาดขาว
บรรจุถุง 
 
แนวโนมของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงสวนตลาดตางประเทศ   

เนื่องจากนโยบายของภาครัฐบาลที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวขาวหอมมะลิ ใหกาว
สูการเปนครัวของโลก  และการที่ภาครัฐบาลเปนผูนําใหเอกชนทําการเปดตลาดใหมๆในตางประเทศ   รวมถึงนโยบายการให
การสนับสนุนแกผูประกอบการรานอาหารไทยในตางประเทศ จึงเปนปจจัยที่ทําใหยอดขายของอุตสาหกรรมขาวขาวหอมมะลิมี
แนวโนมการเติบโตที่ดี  แตทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) คาดการณวาการคา
ขาวของโลก (สงออก-นําเขา) ในป 2556 จะมีปริมาณ 37.37 ลานตันขาวสาร ลดลงรอยละ 4.35 เมื่อเทียบกับป 2555 สําหรับ
ประเทศไทยกําหนดเปาหมายสงออกขาวปริมาณ 6.5 ลานตัน ลดลงจากป 2555 ที่สงออกได 6.94 ลานตัน เนื่องจากผูสงออก
ขาวไทยตองเผชิญกับอุปสรรคทั้งจากการแขงขันที่รุนแรงในตลาดโลก ราคาขาวไทยที่สูงกวาประเทศคูแขง และปญหาสภาวะ
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งตลาดยังเปนของผูซื้อ เนื่องจากประเทศผูผลิตขาวรายสําคัญ เชน เวียดนาม ยังมีการสงออกอยางตอเนื่อง 
และยังมีการลดลราคาแขงกับประเทศอินเดีย เปนปจจัยใหราคาขาวในตลาดโลกลดลง รวมถึงความผันผวนจากคาเงินบาทของ
ไทยมีแนวโนมแข็งคาขึ้น ทําใหกระทบตอการสงออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทางการตลาด “KASET ON TOUR” ตามหางสรรพสินคาชั้นนํา
ในกรุงเทพ เพ่ือสรางการรับรูในผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค 
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โครงสรางของอุตสาหกรรมวุนเสน 
อุตสาหกรรมการผลิตวุนเสนในประเทศมีมานานกวา 40 ป  แตยังมีผูผลิตนอยรายอันเนื่องมาจากสูตรเฉพาะแตละ

โรงงานที่ไมมีการเผยแพรมากนัก  และขั้นตอนการผลิตเฉพาะแตละโรงงาน  ซึ่งมีผลตอคุณภาพสินคาและการยอมรับของ
ผูบริโภคในแตละตราสินคา  รวมถึงวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต คือ ถ่ัวเขียว  ที่ตองอาศัยความชํานาญในการจัดซื้อและจัดหา
วัตถุดิบ รวมทั้งปริมาณและคุณภาพที่ขึ้นอยูกับฤดูกาลในแตละป 

อุตสาหกรรมการผลิตวุนเสนเปนอุตสาหกรรมของผูผลิตนอยราย  อันเนื่องมาจากขั้นตอนการผลิตที่มีความซับซอน  
ตองการความเชี่ยวชาญในการจัดการสูง  ขนาดของตลาดการผลิตและการบริโภคมีปริมาณ 25,000 ตันตอป   มีมูลคาตลาดรวม 
2,000 ลานบาท  มีอัตราการเติบโตของตลาดประมาณรอยละ 5 ตอป (ที่มา: ขอมูลของบริษัท) 

อยางไรก็ดี วุนเสนถ่ัวเขียวถึงแมวาจะไมใชอาหารหลักของคนไทย  แตเปนอาหารที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย  
สามารถนํามาปรุงอาหารจานเอกของคนไทยไดหลากหลาย  เปนตนวา  ยําวุนเสน  แกงจืดวุนเสน  และอาหารทะเลอบวุนเสน 

สภาวะการแขงขันตลาดวุนเสน 

ตลาดวุนเสนสามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ  
1. สินคาคุณภาพสูงและมีราคาสูง (Premium) 
2. สินคาคุณภาพดีและมีราคาปานกลาง 
3.  สินคาคุณภาพปานกลางในราคาประหยัด 
4.  สินคาคุณภาพประหยัดในราคายอมเยา 
 
ทั้งนี้ ตลาดวุนเสนทั้งบนและลาง บริษัทมีการสรางสินคาใหม เชน วุนเสนสด วุนเสนตัด และวุนเสนไมฟอกสี เพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกในการปรุงอาหาร และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบัน 
เนื่องจากการแขงขันในตลาดวุนเสนมีผูแขงขันนอยราย   ประกอบดวยผูผลิตรายใหญประมาณ 4 ราย ผูผลิตขนาด

กลางและขนาดเล็กอีกประมาณ 10 - 15 ราย (ที่มา: ขอมูลของบริษัท) บริษัทจึงไดตัดสินใจลงทุนการผลิตและทําการตลาดอยาง
จริงตั้งแตป 2545 เปนตนมา โดยจัดจําหนายผลิตภัณฑวุนเสนตราสินคา “เกษตร” สําหรับตลาดวุนเสนตลาดบน บริษัทจะ
แขงขันดานคุณภาพเนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้ใหความสําคัญกับคุณภาพสินคามาเปนอันดับแรก และมีแนวโนมไมเปล่ียนไปซื้อ
ตราสินคาใหมหากพอใจกับตราสินคาเดิม ในขณะที่วุนเสนตลาดลาง จะมีการแขงขันดานราคาที่รุนแรง  ซึ่งเปนการผลิตสินคาที่
เนนคุณภาพปานกลางจนไปถึงคุณภาพต่ําโดยผูผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก  

อยางไรก็ดี บริษัทไดลงทุนในตลาดลางดังกลาวเชนกัน โดยจําหนายวุนเสนในตราสินคา “ฉลาดชิม”  ซึ่งเปนสินคา
คุณภาพปานกลางในราคาประหยัดเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดลางได อันเปนตลาดของผูบริโภคที่เนนราคามากกวาคุณภาพ 
โดยในปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตวุนเสนปละ 2,000 ตัน 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมวุนเสน 

แนวโนมเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น  ยอมสงผลใหผูบริโภคมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น   และนิยมในการบริโภคสินคาที่มีคุณคาทาง
โภชนาการและมีรสชาติอรอย  สงผลใหอุตสาหกรรมวุนเสนมีแนวโนมการขยายตัวที่ดีขึ้น  ประกอบกับสินคาที่จะมาทดแทนวุน
เสนโดยตรงไมมี  เนื่องจากวุนเสนมีลักษณะเฉพาะคือเปนเสนใสเหมือนแกว ในขณะที่สินคาใกลเคียงจะเปนเสนหมี่ บะหมี่ 
กวยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ หรือเสนกวยเตี๋ยว ถึงกระนั้นก็ดี แนวโนมผูผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กจะประสบปญหาตนทุนในการผลิต
และการขายที่สูงขึ้น  และมีแนวโนมที่จํานวนผูผลิตจะลดนอยลงในอนาคต  
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INDUSTRY OVERVIEW AND COMPETITION 
 
Industrial Structure of Package Rice 

The industrial structure of package rice can be divided into 2 markets ; local distribution and export.  
 ( 1 ) Local Package Rice 
The Consumption of package rice was found since 20 years ago.  It caused from the change of consumption 

behavior of quality rice in terms of clean and good standard, including the consistent quality after boiled.  In response 
to the decreased demand of rice from sack and the increased trend of jasmine rice due to its unique appearance in 
white rice, soft cooking, aroma, the industrial producers of package rice must develop the product quality.  In addition, 
the change of consumer behavior in package rice in Bangkok causing from smaller family size, purchasing place from 
traditional retail shop to hypermarket, the convenience and rapid in selection and delivery including smaller space in 
storage makes the growth of package rice every year.  

 
( 2 ) Export in Package Rice 
For the export market of Jasmine Rice, the consumers need clean rice with good nutrition resulting from the 

cooking behavior not to stir rice before boiled.  Thus, the package rice producers require the hi-technology machinery 
such as rice polishing machine and spoiling separator, etc, to improve the quality higher than competitors.  For year 
2012, Thailand’s rice export quantity was at 6.94 million tons, decreasing 35% from 2011 which was at 10.64 million 
tons.  The rice export value was at 147,122 million Baht, decreasing 24% from 2011 which was at 192,742 million 
Baht. 

  
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  
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(4)  Barrier for rice package industry 

• Rice from rice fluctuation of raw material  

• Rice from government’s policy  
 

Competition Situation of Package Rice 
Local Market 

Currently, the competition situation of package rice is among the major producers who have the 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 package rice 
reflected the real cost and quality causing the indifference of rice quality in each grade. 
Export Market 
 Although the competition situation in export market is among 3-4 exporters who also do the local 
package rice in medium to high level of pricing competition, the competition happens in different area because of the 
big size by geography of global rice marketing resulting to the access of each competition to different area.  Normally, 
the selling price refers to reference price calculating from base price set by Thai Chamber of Commerce.  The 
Company can be set selling price higher from market price because the Company emphasize on Jasmine Rice in 
export market aiming to the quality of pure Jasmine Rice.  The Company is acceptable and confident to customers.  
With marketing promotion strategy, the customer would realize our brand name and make decision to buy our 
products.  Moreover, the Company has broad experience in export and do understand customers’ requirement in 
each country. 
 
Industrial Trend of Package Rice 
Local Industrial Trend of Package Rice 

The trend of local package rice is at growth level due to the change of consumer’s behavior to be more 
convenient to buy products and the requirement of quality product from the government’s campaign in Food Safety.  
Thus, the producers with good standard could run business in the package rice market. 
Export Industrial Trend of Package Rice 

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 restaurant in overseas.  
However, the U.S. Department of Agriculture, USDA) estimated that in 2013 the world’s rice trading (export-import) 
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will be 37.37 million tons, decreasing 4.35% from 2012.  Thailand expects rice export volume to reach 6.5 million 
tons, decreasing from 2011 which was at 6.94 million tons.  The decrease is due to many factors such as the 
aggressive competition in the export market from the high price of Thai rice and the uncertainty of global economic 
situation.  In addition, Vietnam is still continuing for rice export and competes with India rice in price competition 
which lead to the decrease of rice price in export market.  

 
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 2,000 
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. 

 

รายงานประจําป 2555  22 
Annual Report 2012 



 

รางวัลแหงความสําเร็จ 
AWARDS AND RECOGNITION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทไดรับรางวัล Investors’ Choice Award จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในฐานะที่ไดรับการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผูถือหุน ดวยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เปนเวลา 4 ปตอเนื่อง (ป 2552 – 2555) ซึ่งมีเพียง 17 บริษัทในตลาด
หลักทรัพยที่ไดรับรางวัลนี้  
 The Company has been honored to be one of 17 companies in SET to award “Investors’ Choice Award” 
presented by Thai Investors Association as achieving a score of 100 for 4 consecutive years (year 2009 – 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลผูประกอบการขาวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสม่ําเสมอ จาก
กรมการคาภายใน 
 Department of Internal Trade, Ministry of Commerce awarded “KASET” rice as the most consistent quality 
Thai Jasmine rice packing 
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ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 
 
 เปนเวลากวา 10 ป ที่บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจใหมั่นคง 
ควบคูกับความมุงมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอยางตอเนื่อง บริษัทจึงตั้งมั่นในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง
หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอชุมชน ดวยการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ทําประโยชนแกสังคม และสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
ชุมชน โดยไดดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนในหลายดานที่สําคัญ ไดแก 
 
ดานการศึกษา 
 บริษัทไดเล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษา และเยาวชนของไทย จึงไดมุงเนนการสนับสนุนดานเยาวชน การศึกษา และ
การกีฬา อยางสม่ําเสมอ ดังนี้  

• การมอบทุนการศึกษาเปนประจําทุกป ใหแกเด็กนักเรียน เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ตามโรงเรียนในเขตตลิ่ง
ชัน และในเขตจังหวัดนครปฐม  

 
ดานสิ่งแวดลอม 
 เน่ืองจากธุรกิจผลิตขาวสาร วุนเสน น้ํามันพืช น้ําสมสายชู และธัญพืชตางๆ ชนิดบรรจุถุงของบริษัทเปนสินคาบริโภค
ที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งส้ิน โดยมีการผลิตที่ไมซับซอน และไมกอใหเกิดสารพิษแกส่ิงแวดลอม และสามารถจัดการ
ผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยได (By Product) จากการผลิตสินคาดังกลาวใหกับบริษัท เชน รําขาวซึ่งมาจากการผลิตขาวสารบรรจุ
ถุง หรือกากถั่วเขียวจากการผลิตวุนเสน 
 สําหรับการผลิตวุนเสนท่ีโรงงานวุนเสน ที่อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โรงงานมีระบบบําบัดน้ําทิ้งที่ไดมาตรฐาน
รองรับเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม อันเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 ที่บริษัทไดเกียรติบัตรรับรองจากสถาบัน 
SGS โดยสามารถบําบัดน้ําทิ้งไดโดยใชพลังงานนอยที่สุด นอกจากนี้ ถ่ัวเขียวเปนสินคาบริโภคที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติไม
กอนใหเกิดสารพิษแกส่ิงแวดลอมเมื่อนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑวุนเสนบรรจุถุง จึงทําใหบริษัทสามารถจัดการผลิตภัณฑที่เปน
ผลพลอยได (By Product) จากการผลิตสินคาดังกลาว เชนกากถั่วเขียวสด กากถั่วเขียวแหง และโปรตีนถ่ัวเขียวแหง ซึ่งมี
เกษตรกรรับซื้อไปใชเปนอาหารสัตว อีกทั้งน้ําที่ผานการบําบัดสามารถนําไปใชประโยชนทางดานการเกษตรไดเปนอยางดี โดย
บริษัทแนะนําใหเกษตรกรนําไปเปนปุยชีวภาพแทนปุยเคมี 
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SOCIAL CONTRIBUTION RESPONSIBILITY 
 

More than 10 years, Thai Ha Public Company Limited has continuously focused on improving its business 
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 continuously 
focused on youth and education as follows : 

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

Environmental Impact 
Since its business of package rice and a variety of beans, and processed agricultural products – vermicelli, 

vinegar and vegetable oil concerns with consumer products derived from natural raw materials with simple production, 
the Company does not cause any hazard against the environment.  In contrast, the Company can manage and gain 
the by-product from the product; for example, rice bran gained from package rice production and bean meat from 
vermicelli production. 

As for a production of vermicelli at the factory in Amphur Takfa, Nakornsawan, the Company owns the 
standard water treatment to protect the environment, a part of ISO 9001:2000 certified by SGS.  Besides, bean is the 
agricultural product derived from natural raw materials which does not cause any hazard against the environment 
after the production of package vermicelli.  As a result, the Company can mange the by-product from production such 
as fresh bean meat, dried bean meat and dried bean protein by selling such by-product to the farmers who need it fro 
feeding their animal.  In additional, the Company realizes the benefit of water from water treatment in terms of 
agricultural aspect and recommends farmers to use it as biofertilizer instead of chemical fertilizer. 
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ปจจัยความเสี่ยง 
RISK FACTORS 

 
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของคาเงินตางประเทศ 
บริษัทมีนโยบายที่จะใหความสําคัญในการทําการตลาดตางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายการสรางตราสินคาของ

บริษัทใหเปนตราสินคาระดับโลก ในขณะที่ยอดสงออกของบริษัทไปยังตางประเทศคิดเปนรอยละ 52 ของยอดขายของบริษัท
และบริษัทยอยรวมกันสําหรับป 2555 โดยบริษัทไดเนนไปที่การเตรียมความพรอมในการผลิต การจัดจําหนายและการทํา
การตลาดในตรา “KASET BRAND”, “ SMART CHEF”, “IMPERIAL TASTE” และ “SENSAI” ไปยังผูบริโภคในประเทศตางๆ
ใหกวางขวางและทั่วถึง จึงมีความเสี่ยงจากการสงออกในเรื่องของความผันผวนของคาเงินสกุลดอลลาร หรือสกุลเงินอื่นๆ ที่
บริษัทจะไดรับจากการขายสินคาของบริษัท 

อยางไรก็ดี การที่บริษัทไดปองกันความเสี่ยง (Hedging) โดยมีการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเปนสกุลเงินดอลลารตาม
สัดสวนไมเกินเงินที่คาดวาจะไดรับจากการสงออกเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของคาเงิน นอกจากนี้บริษัทยังไดทํา
การซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Currency Forward Contracts) ณ วันที่สงมอบสินคาใหกับลูกคากับธนาคารพาณิชยอีก
บางสวนโดยจะบันทึกรายการขายดังกลาวเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชยในวันดังกลาว ซึ่งทําใหบริษัท
สามารถรับรูรายไดและราคาตนทุนที่แนนอน จึงเปนการลดความผันผวนของรายไดจากคาเงินตางประเทศ 

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 2012, the export’s revenue is about 52% 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”, “SENSAI”, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวแทนกระจายสินคาในประเทศพมาเขาเยี่ยมชมโรงงานที่พุทธมณฑลสาย 5 

 
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ 
ขาวและแปงซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทในการผลิตขาวบรรจุถุงและวุนเสน เปนผลิตผลการเกษตรที่มีราคา 
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เคล่ือนไหวไปตามฤดูกาล (Seasonal) การเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบอาจจะสงผลกระทบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายในการติดตามราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด มีการตกลงทําสัญญารับซื้อท้ังระยะส้ันและระยะยาวจากผูผลิต ผูนําเขา
ทั้งรายยอยและรายใหญในตอนตนฤดูกาลและมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและดูแลการเก็บรักษาขาวและแปงที่ได
มาตรฐาน 

อยางไรก็ตาม ในกลุมลูกคาระดับบน บริษัทสามารถปรับราคาชดเชยสวนตางไดเนื่องจากผูบริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพ
ขาวหอมมะลิภายใตตราสินคาของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดตางประเทศ ที่ไมมีหนวยงานกํากับราคาขาย  

นอกจากนี้ในป 2555 บริษัทไดปรับระบบการจัดการดานการผลิตและการจัดจําหนายตลอดกระบวนการ ซึ่งสงผลให
บริษัทมีขอมูลท่ีถูกตองและรวดเร็ว รองรับการตัดสินใจปรับแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถลดตนทุนและ
คาใชจายในการดําเนินการลงไดอยางเปนสาระสําคัญ ทําใหบริษัทสามารถแขงขันกับตลาดโลกไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

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 2012, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) เขารวมงานแสดงสินคา SIAL ที่ฝรั่งเศส 

 
3. ความเสี่ยงเรื่องนโยบายของรัฐบาล 
เนื่องจากขาวเปนสินคาเกษตรที่มีผลกระทบสําคัญตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหรัฐบาลมีนโยบายหลาย

ประการที่อาจกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท เชน นโยบายการตั้งราคารับจํานําขาวเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ทําใหราคาขาว
ของไทยสูงกวาราคาตลาดโลก อันอาจเปนผลทําใหลูกคาตางประเทศของบริษัทส่ังซื้อขาวประเภทอื่นทดแทน (Substitute 
goods) หรือลดจํานวนการสั่งซื้อลง อยางไรก็ตาม บริษัทเนนการขายขาวหอมมะลิซึ่งประเทศไทยเปนผูผลิตหลักของโลก อัน
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เปนสายพันธุของไทยที่ไมสามารถปลูกไดดีในประเทศอื่น และผูบริโภคในตางประเทศใหความเชื่อมั่นในคุณภาพขาวหอมมะลิ
ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทเนนการเปดตลาดสินคาเกษตรกับประเทศคูคาดวยเชนกัน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลอยูในระดับไมมากนัก 

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. 

 
4. ความเสี่ยงเรื่องนโยบายอัตราเงินเดือนและคาแรงข้ันต่ําของรัฐบาล 
เนื่องจากกระบวนการผลิตและจัดจําหนายของบริษัท จําเปนตองใชบุคคลากรทั้งในระดับแรงงานรายวันและพนักงาน

ประจําสํานักงานจํานวนมาก การประกาศขึ้นอัตราคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาท และเงินเดือนของพนักงานระดับปริญญาตรีเปน 
15,000 บาทตามนโยบายของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2555 จะทําใหตนทุนการผลิตและดําเนินงานของบริษัทสูงขึ้นอยางมี
สาระสําคัญ เพ่ือรองรับสถานการณดังกลาว บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงระบบงานใหมีการเชื่อมโยงกันตลอดกระบวนการเพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปนลง มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานใหสูงขึ้น รวมทั้งปรับกระบวนการผลิตใหเปน
อัตโนมัติมากขึ้น ทําใหสามารถลดความจําเปนในการใชแรงงานลงไดบางสวน 

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 
จากเหตุการณการเกิดอุทกภัยในชวงปลายป 2554 เปนตนมา ยังไมมีบริษัทประกันภัยรายใดรับประกันภัยนํ้าทวม 

บริษัทฯ จึงไดปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยลงทุนปรับภูมิทัศนบริเวณรอบที่ตั้งของสถานประกอบการทุกแหงเพ่ิมเติมจากแนว
คันปองกันน้ําทวมเดิม เพ่ือใชเปนแนวปองกันถาวร รวมทั้งยกเลิกการเชาสถานประกอบการบางแหงที่อยูในพ้ืนที่ที่เส่ียงและยาก
ตอการปองกันในอนาคตดวย 

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. 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
 

ผูถือหุน 
     รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555 
 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนที่ถือ (หุน) (%) 

1. บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด 
2. นางปทมา ตั้งพิรุฬหธรรม 
3. น.ส.ปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม 
4. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬหธรรม 
5. นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม 
6. น.ส.วรธิดา วิทยฐานกรณ 
7. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 
9. นางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ 
10. นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ 

114,279,550 
9,764,910 
8,970,010 
8,900,410 
8,685,510 
5,100,000 
4,187,510 
1,947,600 
1,500,000 
1,500,000 

50.791 
4.340 
3.986 
3.956 
3.860 
2.267 
1.861 
0.865 
0.667 
0.667 

รวม 164,835,500 73.260 

 
 
โครงสรางของบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากดั ประกอบดวยผูถือหุนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนที่ถือ (หุน) (%) 

1. กลุมต้ังพิรุฬหธรรม 18,802,790 62.67 

2. กลุมวิทยฐานกรณ  6,020,732 20.07 

3. บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จํากัด  4,285,715 14.29 

4. นางรัตนา จันทรพิทักษ    532,909 1.78 

5. นางวิไล ตั้งสิน    213,545 0.71 

6. นายธงชัย ตันสุทัตต      31,400 0.10 

7. น.ส. สุภรัตน ศักดิ์วรารัตน      85,636 0.29 

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

รวม 30,000,000 100.00 
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โครงสรางการจัดการ 
 คณะกรรมการจํานวนทั้งส้ิน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งส้ิน 9 ทาน ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1 นางปทมา          ตั้งพิรุฬหธรรม ประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3 ดร.สมจินต         ศรไพศาล กรรมการอิสระ 

4 นายดนัย           จันทรเจาฉาย กรรมการอิสระ 

5 นายวิสุทธิ           วิทยฐานกรณ กรรมการ 

6 นางสาววิไล        ตั้งสิน กรรมการ 

7 นายสมฤกษ        ตั้งพิรุฬหธรรม กรรมการ 

8 นางสาวปรินดา   ตั้งพิรุฬหธรรม กรรมการ 

9 นายวรวุฒิ           ตั้งพิรุฬหธรรม กรรมการ 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
1. กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางดานการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และ

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทและกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน 
3. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว และกําหนดแนวทางแกไขในกรณีที่มี

อุปสรรคในการบรรลุเปาหมายนั้น 
4. จัดใหมีการรายงานขอมูลโดยทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทตอผูถือหุนและมีผูมีสวนไดสวนเสียทั่วไปอยาง

ถูกตอง ทันกาล และเปนไปตามที่กฏหมายกําหนด 
5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่เปน

สาระสําคัญ 
6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
7. จัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอยางตอเนื่อง (Succession Plan) 
8. ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประจําวันของบริษัทตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว 

 
2. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งส้ิน 4 ทาน ดังนี้ 

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายวิสุทธิ           วิทยฐานกรณ กรรมการบริหาร 

2 นายสมฤกษ        ตั้งพิรุฬหธรรม กรรมการบริหาร 

3 นางสาวปรินดา   ตั้งพิรุฬหธรรม กรรมการบริหาร 

4 นายวรวุฒิ           ตั้งพิรุฬหธรรม กรรมการบริหาร 
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 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน และโครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงานหลักในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป และอํานาจการบริหารงานในสายงานตาง ๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตาง ๆ ของบริษัทที่กําหนดไวใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

4. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อวัตถุดิบ สินคา วัสดุ เครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องใช เปนตน ภายในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท หรือเทียบเทา 

5. มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการจัดซื้อสินทรัพยฝายทุน (Capital Expenditure) เพ่ือ
ประโยชนของบริษัท ภายในวงเงินที่ไมเกิน 25 ลานบาท หรือเทียบเทา ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว โดยให
นําเสนอใหคณะกรรมการเพื่อทราบดวย 

6. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อภายใน
วงเงินที่ไมเกิน 80 ลานบาท หรือเทียบเทา ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว โดยใหนําเสนอใหคณะกรรมการเพื่อ
ทราบดวย 

7. จางและเลิกจางพนักงานระดับบริหารของบริษัทยกเวนในตําแหนงผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
8. ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประจําวันของบริษัทตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการไดอนุมัติไวแลว 
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 

 
ทีมบริหาร 
ทีมบริหารประกอบดวย 3 ทาน  ดังนี้ 

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายสมฤกษ        ตั้งพิรุฬหธรรม ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2 นางสาวปรินดา   ตั้งพิรุฬหธรรม รองกรรมการผูจัดการพัฒนาธุรกิจ  

3 นายวรวุฒิ           ตั้งพิรุฬหธรรม ประธานเจาหนาที่การเงิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวรวุฒิ  ตั้ ง พิรุฬหธรรม 
ก ร รมก า ร  แล ะป ร ะ ธ าน
เจาหนาที่การเงิน เย่ียมชม
การจัดจําหนายสินคา ตรา 
“เกษตร” ในหางสรรพสินคาที่
ประเทศจีน 
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อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
1. จัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
2. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย 
3. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 

คาตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตําแหนงตํ่ากวาระดับผูบริหาร ตลอดจนแตงต้ังตัวแทน
ฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัท 

4. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อวัตถุดิบ สินคา วัสดุ เครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องใช เปนตน ภายในวงเงินไมเกิน 25 ลานบาท หรือเทียบเทา 

5. มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการจัดซื้อสินทรัพยฝายทุน (Capital Expenditure) เพ่ือ
ประโยชนของบริษัท ภายในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวโดยใหนําเสนอให
คณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบดวย 

6. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ
ภายในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาทหรือเทียบเทา ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว โดยใหนําเสนอให
คณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบดวย 

7. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท 
และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

8. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอบริษัท 
9. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
10. ปฏิบัตหินาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป 

 
  3. คณะกรรมการตรวจสอบ  
 เปนองคกรอิสระที่จะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือสอบทานขอมูลทางการเงินที่
เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น กระบวนการ
ตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งส้ิน 3 ทาน ดังนี้ 

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1 รองศาสตราจารย ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2 ดร.สมจินต         ศรไพศาล * กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3 นายดนัย           จันทรเจาฉาย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ : ดร.สมจินต ศรไพศาล เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ  
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง 
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โยกยาย เลิกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 
หรือกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลง
นาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมกับผูสอบบัญชีของบริษัท 
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
6.8 รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
  4. เลขานุการบริษทั  
 การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กําหนดใหบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท (ปจจุบันคือนายจิรุตถ ลาชโรจน) เพ่ือ
รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน การรักษาเอกสารขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด ให
คําปรึกษาและขอเสนอแนะเบื้องตนกับคณะกรรมการในประเด็นดานกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ รวมถึงดูแลและถายทอดมติ
ของคณะกรรมการไปยังผูเกี่ยวของ 
 
การสรรหากรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการ 
อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการแตงตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณา
คัดเลือกโดยใชเกณฑความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัทคํานึงถึงความสําคัญของผูถือ
หุน และการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ โดยมุงหวังใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน บริษัทจึงเพ่ิมชองทางใหผูถือ
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หุนสามารถเสนอชื่อกรรมการลวงหนาไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 โดยไดแจงใหผูถือหุนทราบผานชอง
ทางการแจงขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทางเว็บไซตของบริษัท โดยมีหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอย
เสนอชื่อกรรมการลวงหนา พรอมทั้งแบบฟอรมการเสนอชื่อกรรมการ แสดงอยูบนเว็บไซตของบริษัท
 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตราจะตอง
พนจากตําแหนง และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการดังกลาวที่พนจากตําแหนงเขาเปนกรรมการอีกครั้ง จะตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 

1. ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม (1) เพ่ือเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได 
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
ที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งหนึ่ง ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฏหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนจะอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่เขาไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาว ตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 
 ทั้งนี้ การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูแตงต้ังโดยเลือกจากกรรมการของบริษัท 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงต้ังจากกรรมการอิสระของบริษัท 
ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน 
 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของดวย 
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทรวม บริษัทพ่ีนอง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งปจจุบัน และ 2 ปกอน
หนาไดรับตําแหนง 

3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ี
นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
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4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งปจจุบัน และ 2 ปกอนหนาไดรับการแตงตั้ง 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 
เวนแตจะไดพนลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนหนาวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพดวย เวนแตจะไดพนลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนหนาวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมมีลักษณะอื่นใด ที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

รายละเอียดของการเขารวมประชุมของกรรมการในป 2555 มดีังน้ี 
ลําดับท่ี รายชื่อ จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุม 

  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 นางปทมา          ตั้งพิรุฬหธรรม 4/4  

2 รองศาสตราจารย ดร.พุทธกาล รัชธร 4/4 4/4 

3 ดร.สมจินต         ศรไพศาล 3/4 3/4 

4 นายดนัย           จันทรเจาฉาย 2/4 2/4 

5 นายวิสุทธิ           วิทยฐานกรณ 4/4  

6 นางสาววิไล        ตั้งสิน 4/4  

7 นายสมฤกษ        ตั้งพิรุฬหธรรม 4/4  

8 นางสาวปรินดา   ตั้งพิรุฬหธรรม 4/4  

9 นายวรวุฒิ           ตั้งพิรุฬหธรรม 4/4  
 หมายเหตุ : 1) บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ในป 2555  
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คาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินมีรายละเอียดดังน้ี 
ก. คาตอบแทนของกรรมการบริษัทแตละราย 
 

คาตอบแทนของกรรมการของบรษิัทแตละราย 
ลําดับ
ที ่

รายชือ่ คาตอบแทนป 2555 

  คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คาบําเหน็จ
คณะกรรมการ 

รวม 

1 นางปทมา          ต้ังพิรุฬหธรรม 44,000 - - 44,000 

2 รองศาสตราจารย ดร.พุทธกาล รัชธร 44,000 88,000 - 132,000 

3 ดร.สมจินต         ศรไพศาล 33,000 46,200 - 79,200 

4 นายดนัย             จันทรเจาฉาย 22,000 15,400 - 37,400 

5 นายวิสุทธิ           วิทยฐานกรณ 44,000 - - 44,000 

6 นางสาววิไล         ต้ังสิน 44,000 - - 44,000 

7 นายสมฤกษ         ต้ังพิรุฬหธรรม 44,000 - - 44,000 

8 นางสาวปรินดา    ต้ังพิรุฬหธรรม 44,000 - - 44,000 

9 นายวรวุฒิ           ต้ังพิรุฬหธรรม 44,000 - - 44,000 

สรุปเปรียบเทยีบคาตอบแทนกรรมการ ป 2555 และ 2554 
คาตอบแทน 

ป 2555 ป 2554 

 จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

คาเบี้ยประชุม 9 512,600 9 569,400 

คาบําเหน็จคณะกรรมการ - - - - 

รวม  512,600  569,400 

 
ข. คาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัท 

ประเภทคาตอบแทน คาตอบแทนผูบริหาร (พันบาท) 

 ป 2555 ป 2554 

จํานวน (คน) 6 9 

เงินเดือน 7,131 12,715 

โบนัส - - 

อื่น ๆ เชน คาบริหาร - - 

รวม 7,131 12,715 
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STRUCTURE OF SHAREHOLDING AND MANAGEMENT 
 

Shareholder 
     The 10 major shareholders as of 20 March 2012 

 

Name of Shareholders Number of Shares Held (%) 

1. Cheer (Thailand) Co., Ltd. 
2. Mrs.Pattama Tangpiroonthum 
3. Ms.Prinda Tangpiroonthum  
4. Mr.Vorravuth Tangpiroonthum 
5. Mr.Somroek Tangpiroonthum 
6. Ms.Vorathida Vittayatanakorn 
7. Mr.Visuth Vittayatanakorn 
8. Thai NVDR Co., Ltd. 
9.  Mrs.Pennipa Tuangsitthisombat 
10.  Mr.Kasem Jiratpikalapong 

114,279,550 
9,764,910 
8,970,010 
8,900,410 
8,685,510 
5,100,000 
4,187,510 
1,947,600 
1,500,000 
1,500,000 

50.791 
4.340 
3.986 
3.956 
3.860 
2.267 
1.861 
0.865 
0.667 
0.667 

Total 164,835,500 73.260 

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

Name of Shareholders Number of Shares Held (%) 

1. Tangpiroonthum Group 18,802,790 62.67 

2. Vittayatanakorn Group  6,020,732 20.07 

3. Chama Asset Co., Ltd.  4,285,715 14.29 

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 management 
policy and risk management policy 

2.  To consider approval of budget and investment project including the monitoring its project 
3. To monitor and supervise the Company’s operation in accordance with its goal and set up a resolution in 

case of the obstacle 
4. To report the Company’s general information and 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 Directors has 

approved. 
2. The Executive Management 

No. Name Position 

1 Mr.Visuth Vittayatanakorn Executive Director 

2 Mr.Somroek Tangpiroonthum Executive Director 
3 Ms.Prinda Tangpiroonthum    Executive Director 
4 Mr.Vorravuth Tangpiroonthum     Executive Director 
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 Duties and Responsibilities of Executive Management 
1. To plan and determine policy, strategy, plan, organizational structure and management structure for 

Company’s operation in accordance with economic situation and competition situation and propose to Board 
of Directors for approval 

2. To plan and determine business plan, annual budget and departmental authorization and propose to Board 
of Directors for approval 

3. To monitor the operation in accordance with its policy and management plan 
4. To approve the Company’s normal transaction i.e. procurement of raw material, product, tools, equipment, 

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 personnel with 

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

4. To approve the Company’s normal transaction i.e. procurement of raw material, product, tools, equipment, 
etc. with the value up to 25 million Baht 

5. To approve the procurement of capital expenditure with the value up to 10 million Baht in accordance with 
the approval from Board of Directors and propose to Executive Management Committee for 
acknowledgement 
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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 Committee for 
acknowledgement 

7. To announce the regulations, command, notice in order to perform the operation in accordance with 
Company’s policy and sustain organizational discipline 

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

3. To review the Company’s compliance with the Securities and Exchange Act, Regulations of the Stock 
Exchange of Thailand or any other relevant laws. 

4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditors, and to propose such 
person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year. 

5. To review the connected transactions that may cause 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; 
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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 committee 

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 

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 Mr.Jirut Lajarochana), to be responsible for holding the Board and shareholders’ meeting, safeguarding 
the Company’s documents and information as required by relevant laws, giving advices and recommendations to the 
Board regarding all regulations and disclosing the Board’s resolutions to relevant parties. 
 
Nomination of Directors 

1.  Board of Directors 
 Even the Company has no Nominating Committee to select the directors but it has policy of selection 
process by Board of Directors, according to capability, experience, vision, creditability.  Besides, the Company 
realizes the importance of shareholders and the practice of good corporate governance, with the objective for 
shareholders to receive equitable treatment.  The Company has added another channel for this purpose, that is, 
nomination of a person or persons between 1 October 2012 – 31 December 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 numbers 

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

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 companies 

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 

subsidiaries, 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 subsidiaries, 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทางการตลาด และปาย
โฆษณาบนรถประจําทางใน

ประเทศพมา 
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Meeting Attendance of Each Director for the year 2012  
 

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 3/4 3/4 

4 Mr.Danai Chanchaochai 2/4 2/4 

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 2012  
 

 
Director’s Monetary Remunerations 

No. Directors 2012 Remuneration 

  Board of 
Directors 

Audit 
Committee 

Annual 
Allowance1

Total 

1 Mrs.Pattama Tangpiroonthum 44,000 - - 44,000 

2 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn 
Rutchatorn 

44,000 88,000 - 132,000 

3 Dr.Somjin Sornpaisarn 33,000 46,200 - 79,200 

4 Mr.Danai Chanchaochai 22,000 15,400 - 37,400 

5 Mr.Visuth Vittayatanakorn 44,000 - - 44,000 

6 Ms.Vilai Tangsin 44,000 - - 44,000 

7 Mr.Somroek Tangpiroonthum 44,000 - - 44,000 

8 Ms.Prinda Tangpiroonthum    44,000 - - 44,000 

9 Mr.Vorravuth Tangpiroonthum     44,000 - - 44,000 
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Director Remuneration Summary for 2012 and 2011 
Remuneration  

2012 2011 

 Total Baht Total Baht 

Meeting Allowance 9 512,600 9 569,400 

Annual Allowance - - - - 

Total  512,600  569,400 

 
 

Total Remunerations of Executive Director and Management Team 
Type Management Remunerations 

(Thousand Baht) 

 2012 2011 

Number of Management 6 9 

Salary 7,131 12,715 

Bonus - - 

Other i.e. Management Fee - - 

Total 7,131 12,715 

 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 
2012 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2012 
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การกํากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเปนอยางมาก จากความเชือ่ท่ีวาการกํากับดูแลกิจการเปนระบบที่จัด
ใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนํา และการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่ดวยความโปรงใส และ
สรางความสามารถในการแขงขันเพ่ือรักษาเงินทุนและเพ่ิมพูนคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี 
โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นและสังคมโดยรวม 

 
เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ

ทุกฝาย บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหคณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 

• จะบริหารงานดวยความระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
เพ่ือใหเกิดความประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

• ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม 

• ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตัวเอง 

• การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย 

• ไดมีการจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานที่เปนลายลักษณ
อักษร และบริษัทไดมีการประกาศแจงใหกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานทุกคนไดรับทราบและยึดถือเปน
แนวทางในกาารปฏิบัติเปนที่เรียบรอยแลว 

 
บริษัทมีเจตนารมณที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสรุปสาระสําคัญการดําเนินการดานการกํากับดูและ
กิจการ 5 หมวดไดดังนี้ 
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
 บริษัทตะหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน จึงไดกําหนดแนวทางดําเนินการตาง ๆ เพ่ือสรางความมั่นใจวาผู
ถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิพ้ืนฐาน อันไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขาวสารและขอมูลอยางเพียงพอ การเขารวม
ประชุมผูถือหุนเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในเรื่องที่สําคัญของบริษัท รวมถึงการมีสวนแบงในกําไร เปนตน โดยไดดําเนินการตาง ๆ 
ดังนี้  

1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันปดบัญชีงบดุลประจําป และบริษัทได
ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหผูถือหุนเปนการลวงหนา 14 วันกอนการประชุม 
โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตาง ๆ พรอมความเห็น
ของคณะกรรมการในแตละวาระ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และรายชื่อของกรรมการ
อิสระทั้งหมด เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่ง
ในหนังสือเชิญประชุม จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย เพ่ือรักษาสิทธิในการเขารวม
ประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ ไดมีการเผยแพรหนังสือเชิญประชุมไวในเวบ็
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ไซดของบริษัท เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาเปนการลวงหนา 30 วันกอนการประชุม ทั้งนี้ บ ริษัทไดเปดใหผูถือหุน
ลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 ชั่วโมง 

2. กอนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และแสดงผลสรุปของผลคะแนนเสียง
ทุกระเบียบวาระอยางชัดเจนในหองประชุม 

3. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยระหวาง
การประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนนเสียงและสรุปมติ
ที่ประชุมของแตละระเบียบวาระ นอกจากนี้ บริษทัไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับการประชุมถึง
คณะกรรมการลวงหนากอนการประชุม 

4. กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน รวมถึงประธานกรรมการชุดยอย เพ่ือรวมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของของ
ระเบียบวาระตางๆ รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุน (ถามี) ดวย 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 บริษัทใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม ดังนี้ 

1. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน หรือเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอนวันประชุม ซึ่งไดประกาศแจงใหทราบโดยทั่วกันผาน
ชองทางของตลาดหลักทรัพย และไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย 

2. บริษัทดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมเพ่ิมระเบียบวาระในที่
ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนใหทราบลวงหนา  

3. บริษัทไดเสนอชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได
ใหแกผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 

4. บริษัทจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียง และสนับสนุนใหผูถือหุนไดใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ โดยเฉพาะกรณี
ที่มีความเห็นที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

5. บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรของบริษัทนําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงเพ่ือ
ผลประโยชนสวนตน โดยกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ ก.ล.ต. และจัดสง
สําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัท ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- พนักงาน : บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปน
ปจจัยแหงความยั่งยืนที่สําคัญ
ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได
สนับสนุนการพัฒนาใหพนักงาน
ทุกคนมีความรูความสามารถสูง 
อีกทั้งบริษัทมีการดูแลพนักงาน
อยางเทาเทียมกัน เป ธรรม และน พนักงานเขารวมทําการ workshop การอบรมโครงการคุณภาพ BRC 
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ใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญกับจิตใจของพนักงานดวย 
โดยไดนิมนตพระนักปฏิบัติมาแสดงธรรมและฝกปฏิบัติธรรมใหกับพนักงานอยูเสมอ  

 -  คูคา :  บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจกับคูคา โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน มีการ
จัดซื้อจัดจางอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัด
จางและกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม และความเปน
อิสระ ระหวางบริษัทกับคูคาในระบบการจัดหาที่โปรงใสและตรวจสอบได 

 -  ลูกคา :  บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกคา 
และมีหนวยงานท่ีทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคาเพ่ือรีบดําเนินการใหลูกคาโดยเร็วที่สุด โดยบริษัท
ไดใหความสําคัญตอลูกคา ดังที่ไดกําหนดไวในนโยบายคุณภาพของบริษัท ดังนี้ 

   “เรามุงมั่นผลิตสินคาและบริการที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกตองตามกฎหมาย พรอมปรับปรุง
อยางตอเนื่อง เพ่ือครองใจลูกคา” 

 - คูแขง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน 
หลีกเล่ียงวิธีการที่ไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขงขัน 

 - เจาหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย รวมถึงปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือ
เง่ือนไขตางๆ ที่มีตอเจาหนี้ 

 - ชุมชน : บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม ซึ่งถือเปนนโยบายสําคัญของบริษัท
ในการคํานึงถึงส่ิงแวดลอม และสังคม รวมถึงการใหความชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ โดยบริษัทได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย จึงไดมีการมอบทุนการศึกษาใหกับ
โรงเรียนตางๆ บริเวณโรงงานแถบพุทธมณฑล และบริเวณใกลเคียง เปนประจําทุกป นอกจากนี้ ยังได
สนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑสําหรับกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานราชการ โรงเรียน วัด องคกรการ
กุศลอื่นๆ อยูเปนประจํา 

 ทั้งนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
เหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี  

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงิน และที่มิใชการเงิน มีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายใหฝายบริหารดําเนินการเปดเผยขอมูลท่ีจะมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจของผูลงทุนที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได และทันตอเวลา ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ บริษัทไมมีแผนที่จะจัดตั้งหนวยงานดานลงทุนสัมพันธ
ในอนาคตอันใกลนี้ แตจะมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่ติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ 
 อนึ่ง บริษัทไดมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และจํานวนครั้งที่กรรมการ
แตละคนเขารวมการประชุม รวมถึงเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงในรายงานประจําป 
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรางของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 9 ทานดังตอไปนี้ 

- กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน 
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- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 ทาน 
- กรรมการอิสระ 3 ทาน 

บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ทาน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งถือวามีการถวงดุลของกรรมการที่เปนอิสระ  
 

บริษัทไดแตงตั้งกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคลเดียวหรือกลุม
เดียว เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดุล โดยบริษัทมีโครงสรางการจัดการที่ชัดเจน ซึ่งมี
การแบงแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปใหฝายตาง ๆ 
ภายในบริษัทตามความเหมาะสม เพ่ือไมใหอํานาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยูที่ประธานเจาหนาที่บริหารแต
เพียงผูเดียว ในขณะที่บริษัทมีประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญโดยไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธาน
เจาหนาที่บริหาร และถึงแมวามีความสัมพันธตอกันระหวางประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งมีสาย
สัมพันธกันระหวางประธานเจาหนาที่บริหารซึ่งเปนบุตรชาย และประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนมารดา บริษัทไดมีการ
แบงแยกอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน   

 
ทั้งนี้ กรรมการสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นได แตทั้งนี้ในการเปนกรรมการดังกลาว ตองไมเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยพิจารณาจากการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท การเขาประชุม
อยางสม่ําเสมอ และการแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัท 
 
คณะกรรมการไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวคราวละ 3 ป 

 
2. คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพ่ือชวยในการกํากับดูแล
กิจการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดกลาวไวแลวในหัวขอเรื่องการจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรรมการบริษัท 

 
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทไดกําหนดขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งไดกลาวไวแลวในหัวขอเรื่องการจัดการ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีนโยบายการบริหารงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 
ก) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บริษัทมีนโยบายจัดใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถปองกนั
ทรัพยสินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจเพียงพอ โดยใหฝาย
ตรวจสอบทําหนาที่ติดตามผลการควบคุมภายในเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เพ่ือปรับปรุงใหมาตรการควบคุม
ตาง ๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ ส่ิงแวดลอม และความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลง โดยมีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกตรวจสอบและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในแยกเปนอิสระ โดยไดจางบริษัทภายนอกทําการตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก 
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และกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ซึ่งคณะกรรมการไดใหบริษัทที่รับ
หนาที่ตรวจสอบภายในดังกลาวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรวมกัน
พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ข) การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก บริษัทไดจัดใหมีการกําหนด และประเมิน
ความเสี่ยงของกิจการเปนประจําไมวาจะเปนความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทไดจัดใหมีการ
ประชุมทีมผูบริหาร และฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทุก ๆ เดือน ซึ่งนอกจากจะประเมินความเสี่ยงแลว ทีมผูบริหารจะ
เปนผูกําหนดกลยุทธ และมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตาม
ความเสี่ยงนั้น ๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 
ค) ความขัดแยงทางผลประโยชน 

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ บริษทั
มอบหมายใหฝายที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแตละรายการนั้น ๆ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นรายการดังกลาว เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเปนไปใน
ราคาที่ยุติธรรม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คาํสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอยางเครงครัด โดยผูมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการใด ๆ จะไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทํารายการนั้น ๆ  

 
ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการถึงความเหมาะสมของรายการ 
จะไดมีการเปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจําป 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทไดกําหนดวันประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาตลอดป 2555 โดยกําหนดประชุมเปนประจําทุกไตรมาส 
ภายใน 45 วันหลังจากวันสุดทายของทุกไตรมาส โดยประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารจะรวมกัน
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามความสําคัญและจําเปน ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบ
วาระการประชุม และขอมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม ใหกรรมการ เพ่ือพิจารณาลวงหนากอนการประชุมเสมอ 
ทั้งนี้ กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมไดโดยแจงตอเลขานุการคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ 
 
การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งไดใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม
คณะกรรมการดวยเพ่ือชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง นอกจากนี้ยังมีเลขานุการ
คณะกรรมการ เขารวมการประชุมทุกครั้ง เพ่ือบันทึกรายงานการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม โดยรายงาน
การประชุมไดครอบคลุมสาระสําคัญตางๆ อยางครบถวน มีการบันทึกขอคิดเห็นของที่ประชุมและคําชี้แจงที่เกี่ยวของ 
รวมถึงมติคณะกรรมการ โดยมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการเปนอยางดี ปลอดภัย และงายตอการ
คนหา 
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นอกจากการประชุมดังกลาวคณะกรรมการแลว กรรมการอิสระไดมีการประชุมกันเองโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย 
1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ 2555 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (Self Assessment) เปนประจาํ
ทุกป เพ่ือใชเปนกรอบในการตรวจสอบ การปรับปรุงหนาที่ของคณะกรรมการตรวจ 

 
6. คาตอบแทน 

บริษัทไดกําหนดนโนบายคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมี
หนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายที่เพ่ิมมากขึ้น โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2555 ดังนี้ 

  1. คาเบ้ียประชุมสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท / ครั้ง 
  2. คาเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการตรวจสอบ 15,400 บาท / ครั้ง 
  3. คาเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการ 11,000  บาท / ครั้ง 
  4. คาบําเหน็จประจําปคณะกรรมการบริษัท  จํานวนไมเกิน 1,000,000 บาท / ป  

 
ในสวนคาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับบริหารแตละทาน ปจจุบันบริษัทยัง
ไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทน
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา 

 
7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมแตละทานจะไดรับทราบขอมูลของบริษทั กฎระเบียบ และขอมูลธุรกิจของบริษัทที่
เกี่ยวของอยางเพียงพอตอหนาที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดใหกรรมการใหมมีการปฐมนิเทศ โดยการเขาอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือให
กรรมการใหมไดรับทราบขอมูล ดังตอไปนี้ 

- บทบาทของการเปนกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
- แนวทางในการปฏิบัติหนาที่กรรมการตามระเบียบ และขอพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมทั้งหลักการของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหกรรมการไดรับการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยใหกรรมการสามารถทํา
หนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ โดยประวัติการอบรมของกรรมการแตละทาน ไดเปดเผยไว
ในแบบ 56-1 และรายงานประจําป 
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CORPORATE GOVERNANCE 
 

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

 
To lead the business to continuing growth and increase the creditability of investor and related parties, the 

Company has set the Corporate Governance Policy as below : 

• To manage and be responsible for the tasks with full capabilities and adequate 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 procedure in 
order to ensure that shareholders acquire all basic shareholder rights i.e. rights to buy, sell, transfer shares, rights to 
obtain relevant and adequate Company’s information, rights to attend and vote in the shareholder meetings in the 
important issues including the profit appropriation, etc.  

1. The Company arranges annual shareholder meeting within 4 months after year-ended accounting closing.  
The invitation letter and its attachments are submitted to shareholders 14 days in advance.  In the invitation 
letter, the shareholders are aware of detailed meeting agenda together with opinion of Board of Directors, all 
types of Proxy Form 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 
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meeting through Company’s website 30 days before the meeting.  Additionally, the Company open for 
shareholders’ registration in advance of the meeting for at least 1 hour. 

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

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

4. All directors attend shareholders meeting including Chairman of sub-committee.  Each member may address 
relevant questions and concerns posed by shareholders (if any). 

 
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 using 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. 
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 -  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 confidential and 
prompt response of customer’s complaint.  The Company realizes the customers’ value as 
determined in our Quality Policy 

   “We aim to continually improve our products in best high International Standard Quality, 
Safety and Hygienic, compliance to the Food Safety Regulation with Excellent Service for our 
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 importance 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 
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- 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 
represented the major shareholder and is not the same person as the chief Executive Officer. Although there 
is relation between the Chairman of the Board as mother and Chief Executive Officer as son, the Company 
has segregated clearly the duties of Directors and Chief Executive Office for clear distinction between 
Chairman’s supervisory policy-making duties and the CEO’ s day-to-day business duties.  

 
A director can serve on the board of other companies, providing this does not interfere with the performance 
of his/her duties at the Company which could be evaluated in time spent in his/her director performance, 
consistent meeting attendance and his/her opinion expression. 
 
A director’s term of office is 3 years. 

 
2. Sub-Committee 

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

 
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 
Management 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 
situation, 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 
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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 
information and propose to Audit Committee for opinion that the transaction is normal business practice 
with reasonable price and then, proposed to Board of Director for consideration. The Company will 
perform in compliance with the regulations of the Stock Exchanged of Thailand. The stakeholders in any 
transactions do not have the rights to vote in those transactions. Details of all such transactions appear 
in the Company’s annual report and the 56-1 reporting form. 

 
4. Board of Directors Meeting 

The Board of Directors meeting date is predetermined throughout year 2012, which set on quarterly basis, 45 
days after ending days of each quarter.  The Chairman of the Board and CEO together consider the 
agendas. However, each director would openly and freely express their opinions and suggestion. Invitation 
letters, agendas and accompanying documents are sent to each director in advance so that they would have 
enough time to study and consider it. 
 
Each meeting normally lasts 2-3 hours. The Company’s executive managements are also requested to 
attend the meeting to explain additional relevant information. In addition, company’s secretary will attend 
every meeting, he/she took and prepared for the minute of meeting.  The meeting minutes covered all 
essential issues.  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 2012. 
 

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. 
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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 2012 Annual General Meeting of Shareholders has approved 
the remuneration for Company’s Directors and Audit Committee for year 2012 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 maintain their 
knowledge and ability.  The training information of directors is detailed in 56-1 reporting form and Annual 
Report. 
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การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ สามารถปองกัน
ทรัพยสินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจเพียงพอ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 
1. องคกร และสภาพแวดลอม 

บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000 ทั้งระบบจากสถาบัน SGS ซึ่ง
สะทอนใหวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีดานขบวนการของระบบบริหารคุณภาพ และกระบวนการผลิต อันเปน
ประโยชนตอผูบริโภค และตอองคกร  

 
2.  การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัท ที่อาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ดังนั้นจึงไดมีการประชุมผูบริหารฝายทุกเดือนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและปญหาที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผานมา และ
ประเมินแนวโนมทางธุรกิจท่ัวไปและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป 
 
3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนงานออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการเปนผูมีอํานาจอนุมัติ ผูบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และผูดูแล
ทรัพยสินออกจากกันอยางชัดเจน ทั้งน้ีเพ่ือเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกันและบริษัทมีการกําหนดวงเงินอนุมัติของ
ฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน สําหรับระบบการซื้อสินคา อันไดแก วัตถุดิบ เครื่องเขียน และการซอมแซม
พาหนะ เปนตน ระบบการขายสินคาในประเทศและตางประเทศ และระบบการรับและจายเงิน ซึ่งแตละสวนงาน
ประกอบดวย ผูขอซื้อ ฝายจัดซื้อ ผูตรวจสอบ ผูอนุมัติ ผูบันทึกรายการ และผูดูแลจัดเก็บ โดยมีเอกสารประกอบ
สําหรับการปฏิบัติงานของงานแตละระบบ อยางเพียงพอ 
 
4. ระบบสารสนเทศ 
 บริษัทมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งไดนํามาปรับใชในทุกหนวยงานในองคกร มีการกําหนดระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลตามความจําเปน มีการกําหนดระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนปจจุบันและปองกันการสูญ
หาย และการนําออกจากบริษัทฯ โดยไมไดรับอนุญาต รวมท้ังกําหนดรูปแบบและระบบการสื่อสารใหมีการสื่อสารกัน
ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
 
5. ระบบการติดตาม 
 บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยจัดจางผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก คือบริษัท พีแอนดแอล อิน
เทอรนอบ ออดิท จํากัด ซึ่งดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ และจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบเบื้องตนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลการ
ตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายในยังไมเคยตรวจพบประเด็นหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  
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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 Company’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 challenges occurred and 
foresee the business trend including the possible risk. 
 
3.  Executive Performance Control 
  The Company segregates rules and responsibilities of each function i.e. approval authorities, 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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นโยบายการจายเงินปนผล 
 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสํารองตางๆ 
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ ตอไปนี้มาพิจารณาประกอบ เชนผลการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท  สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวของในการ
บริหารงานของบริษัท ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน และความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการของบริษัท 

 
 
 
 
 

DIVIDEND POLICY 
 

 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 Shareholders’ Meeting. 
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รายการระหวางกัน 
 
 ในระหวางป บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยมีการผูถือหุนและ/หรือมี
กรรมการบางสวนรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเกณฑ ที่ตกลงรวมกันและเปนไปตามธุรกิจปกติ โดยสามารถสรุป
ไดดงันี้ 
 
บุคคล/นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะของ
ความสัมพันธ 

รายละเอียดของรายการหรือสัญญา งวด 12 เดือน          
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 55  

(พันบาท) 

ความจําเปนแลความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

ก. ระหวางบมจ. ไทย
ฮากับบมจ. นํ้ามันพืช
ไทย (TVO): 

 

ผูถือหุน และ
กรรมการ
รวมกัน 

1. ซ้ือสินคา 
-  บริษัทซื้อผลิตภัณฑนํ้ามันพืชจากบมจ. 
นํ้ า มันพืชไทย  (TVO)  เพื่ อ นําไปใช เปน
วัตถุดิบในการผลิต และซ้ือสินคาสําเร็จรูปเพื่อ
ขาย 

1.1 ยอดซื้อสินคา 
 1.2 เจาหนี้การคา 

 
 

 
 
 

46,657 
8,536 

 

การคํานวณราคาซื้อขายเปน
ตามราคาตลาดสําหรับลูกคา
ชั้นดีโดยไดรับเครดิตเทอม 
15 วัน สําหรับการซื้อวัตถุดิบ
เพื่อผลิต และ 30 วัน สําหรับ
การซื้อสินคาสําเร็จรูปเพื่อ
ขาย 
 

ข. ระหวางบมจ. ไทย
ฮา กับ บจ. ฉมา แอ็ส
เซ็ท : 

ผูถือหุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

 

1. คาเชาสํานักงาน 
-  เพื่อใชเปนสํานักงานใหญ และคลังสินคา 

 
 
2. คาบริการสํานักงาน 
 
 
3. คาใชจายคางจาย 

11,032 
 
 
 

2,455 
 

 
1,042 

ใชราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 
ตารางเมตรละ 40-250 บาท 
 
 
ใชราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 
ตารางเมตรละ 20 บาท 
 
เปนคาใชจายคางจายจากคา
เชาสํานักงานและคาบริการ
สํานักงานดังกลาวรวมกัน 

ค. ระหวางบมจ. ไทย
ฮา กับ บจ. เชียร 
(ประเทศไทย) : 

ผูถือหุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

 

1. คาเชาคลังสินคา 
 
 
2. การขายที่ดินและอาคาร 
 
 
 
 
 
 
3. คาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายการคา ตรา 
“เชียร” 

4,050 
 
 

49,070 
 
 
 
 
 

 
294 

ใชราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 
ตารางเมตรละ 150 บาท 
 
ใชราคาโดยอางองิจากราคา
ประเมิน โดยผูประเมินราคา
อิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานของ กลต. และ
เปนไปตามความจําเปนของ
บริษัท 
 
เปนคาใชจายซึ่งเปนไปตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติ 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ี ลักษณะของ รายละเอียดของรายการหรือสัญญา งวด 12 เดือน          ความจําเปนแลความ
สมเหตุสมผลของรายการ อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ส้ินสุด 31 ธ.ค. 55  

(พันบาท) 

จ. ระหวางบมจ.ไทยฮา 
และหจก.ไทยฮะ 
พาณิชย 

ผูถือหุนและ
กรรมการ
รวมกัน 

 

1. การขายสินคา 
1.1 รายขายสินคา 

       1.2 ลูกหน้ีอื่น 

 
1,151 
123 

ใชราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
ซ่ึงเปนราคาใกลเคยีงกับ
รายการคากับลูกคาชั้นดีของ
บริษัท 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหวางกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูบริหารและผูมีสวน
ไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยบริษัทจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน และความเหมาะสมของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆใหเปนไปตามการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป หรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก แตในกรณีที่ไมสามารถหาราคาตลาดที่ใชในการเปรียบเทียบได บริษัทจะขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผูสอบบัญชี ของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว  เพ่ือ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  หรือผูถือหุนตามแตกรณี  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยและ
ขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือ บริษัทยอย 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

เน่ืองจากลักษณะของธุรกิจท่ีบริษัทและบริษัทยอยของบริษัทคือ บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด กําลังดําเนินการกับนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ไดแก บมจ. น้ํามันพืชไทย (TVO) บริษัท ฉมา  แอ็สเซ็ท จํากัด และบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด จะ
ยังคงมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทและบริษัทยอยจึงมีนโยบายหลักรวมกันวารายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตกับบริษัทดังกลาวขางตน ตองอยูบนพ้ืนฐานของความจําเปน และความสมเหตุสมผล เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท
และผูถือหุนโดยสําคัญ รวมทั้งตองเปนราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 
นอกจากนี้ ผูบริหารและผูถือหุนใหญของบริษัทจะไมดําเนินธุรกิจในลักษณะที่จะแขงขันกับบริษัท 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายรวมกันสําหรับรายการระหวางกันประเภทตางๆดังตอไปนี้ 
ประเภทรายการ นโยบาย 

1)  รายการซื้อขายสินคาและบริการระหวางบริษัท
และบริษัทยอยคือ บริษัท เชียร     เทรดดิ้ง 
จํากัด กับ บมจ. น้ํามันพืชไทย (TVO) 

ระบุวาราคาที่บริษัทซื้อจาก บมจ. น้ํามันพืชไทย ราคาตลาด 
และเปนราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ผู
จําหนายน้ํามันพืชรายอื่นๆในตลาดจัดจําหนายหรือกระจาย
ผลิตภัณฑน้ํามันพืชตางๆ   

2)  รายการเชาสํานักงานเพ่ือใชเปนสํานักงานใหญ
ระหวางบริษัทและบริษัทยอยคือ บริษัท เชียร 
เทรดดิ้ง จํากัด กับบริษัท ฉมา  แอ็สเซ็ท จํากัด 

ใชอัตราคาเชาและคาบริการตามราคาตลาด โดยการตออายุ
สัญญาเชาแตละครั้งใหปรับคาเชาขึ้นไดไมเกินรอยละ 5 และ
เรียกเก็บตามจริงสําหรับคาบริการ 
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RELATED PARTY TRANSACTIONS 
 
 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 

2012 (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 

1.1 Total Sales 
 1.2 Account Payable 

 
 

 
 

46,657 
8,536 

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

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

Common 
Shareholders and 

Directors 

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

 
2. Office Service Fee 
 
3. Accrued Expenses 

11,032 
 
 

2,455 
 

1,042 

Use the agreed rate of 40-
250 Baht per square metre  
 
Use the agreed rate of 20 
Baht per square metre 
From the office rental fee 
and service fee 

c. Between Thai 
Ha Plc. and Cheer 
(Thailand) Co., Ltd. 
: 

Common 
Shareholders and 

Directors 

1. Rental of Warehouse 
 
 
2. Sales of Land and Building 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fee for Use of Trademark “Cheer” 

10,231 
 
 

49,070 
 
 
 
 
 
 
 
 

294 

Use the agreed rate of 150 
Baht per square metre  
 
The sales price is 
appropriate, referring to the 
appraisal of the price of land 
conducting by an 
independent appraiser 
approved by the Office of 
SEC and in accordance with 
the Company’s necessity. 
 
The transaction is in 
accordance with the normal 
business operation. 
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Related Parties Relationship Details of Transaction or Contract Ended 31 December Necessity and Rationality of 
Transactions 2012 (Thousand Baht) 

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

Common 
Shareholders and 

Directors 
 

1. Sales of goods 
1.1 Sales 

      1.2 Account Receivable 

 
1,151 
123 

 

Use cost plus margin which 
is close to price offering to 
good customers  

 

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 reasonableness 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 management 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. 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินของผลการดําเนินงาน 
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 

 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
Analysis of Operating Result 
 
รายได 
ในรอบป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งส้ิน 970.88 ลานบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 32.01% เมื่อ

เทียบกับป 2554 เนื่องจากนโยบายการจํานําขาวของรัฐบาล เปนเหตุใหราคาขาวไทยในตลาดโลกสูงกวาราคาตลาด ทําให
ความตองการขาวไทยจากตลาดตางประเทศลดลง และเกิดการแขงขันดานราคาอยางรุนแรง จึงมีผลทําใหการสงออกสินคา
ลดลง  

Revenue 
In 2012, the Company and its subsidiaries earned revenue of 970.88 million Baht, a decrease of 32.01% 

from 2011.  The decrease was mainly due to rice pledging policy which caused Thai rice price higher than the 

market price and led to the less demand of Thai rice and the aggressive price competition. 

  
คาใชจายในการขายและบริหาร 
ในป 2555 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 189.17 ลานบาท ลดลงจากป 2554 ประมาณ 17.55%  

เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายที่ผันแปรตามยอดขาย รวมทั้งบริษัทมีการบริหารจัดการและควบคุมคาใชจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

Selling and Administrative Expenses 
The selling and administrative expenses for the Company and its subsidiaries for 2012 was 189.17 million 

Baht, an decrease of 17.55%.  The decrease was mainly due to the expense variable to the sales volume.  
Furthermore, the Company has managed cost control effectively.  

 
สวนของผูถือหุน  
ในป 2555 สวนของผูถือหุนรวมมีจํานวน 304.41 ลานบาท ลดลงจากป 2554 หรือคิดเปน 29.70% เปนผลมาจาก

ผลขาดทุนในป 2555 จํานวน 128.60 ลานบาท 

Shareholders’ Equity 
In 2012, the total shareholders’ equity was at 304.41 million Baht, increasing about 29.70% from 2011.  

The decrease was due to the loss operation in 2012 of 128.60 million Baht.  
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ฐานะทางการเงิน 
Financial Status 
 
สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2555 เทากับ 783.74 ลานบาท ลดลง 34.01 % จากป 2554 โดยสวน

ที่ลดลง คือ ลูกหนี้การคา เนื่องจากบริษัทมีการบริหารการเก็บหนี้ไดเร็วขึ้น มีสินคาคงเหลือลดลงจากการบริหารจัดการ
สินคาคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลงจากการขายที่ดินและส่ิงปลูกสราง 

Assets 
The Company and its subsidiaries’ total assets in 2012 were at 783.74 million Baht, decreasing about 

34.01% from 2011.  The decrease was seen in trade receivable from the effective collection management, 
decrease of inventories from the effective inventory management and decrease of property plant and equipment 
from the sales of land and building.  

 

หนี้สิน 

จากการวิเคราะหรายละเอียดขององคประกอบของหนี้สินของบริษัทและบริษัทยอย ดังตารางขางลางตอไปนี้ พบวา 
จากภาระหนี้สินทั้งหมด จะมีสัดสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในป 2555 อยูที่ประมาณ 391.89 ลานบาท โดยเปนเงินกูยืม
ระยะส้ันคิดเปนประมาณ 82.04% 

 
บริษัทและบริษัทยอย บริษัท 

2555 54 2555 25 2554 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ลานบาท) 391.89 522.67 431.89 522.09 

หนี้สินที่ไมมีภาระดอกเบี้ย (ลานบาท) 85.81 230.62 84.98 248.66 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / หนี้สินรวม 82.04% 69.38% 83.56% 67.74% 

หนี้สินที่ไมมีภาระดอกเบี้ย / หนี้สินรวม 17.96% 30.62% 16.44% 32.26% 

หนี้สินหมุนเวียน / หนี้สินรวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 
โครงสรางของภาระหนี้สินสวนใหญจะเปนหนี้สินหมุนเวียนตามนโยบายการบริหารเงินของบริษัทตามที่กลาวขางตน 

โดยสัดสวนหนี้สินหมุนเวียน ตอหนี้สินรวมไดแสดงตามตารางขางตนนี้เชนกัน 
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Liabilities 

According to the table shown below, it found that liabilities with interest in 2012 was at 391.89 million Baht 
and short-term loans was at 82.04% 

 
Consolidated Separated  

2012 2011 2012 2011 

Liabilities with interest (Million Baht) 391.89 522.67 431.89 522.09 

Liabilities without interest (Million Baht) 85.81 230.62 84.98 248.66 

Liabilities with interest / Total liabilities 82.04% 69.38% 83.56% 67.74% 

Liabilities without interest / Total liabilities 17.96% 30.62% 16.44% 32.26% 

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.   

สภาพคลอง 

บริษัทและบริษัทยอย  มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2555 เทากับ 86.97 ลานบาท  
บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนสภาพคลองประมาณ 1.16 เทา ซึ่งสภาพคลองสวนใหญถูกใชไปในการจายชําระ

ใหเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น รวมทั้งจายชําระเงินกูระยะส้ันใหกับสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น  

Liquidity 

In 2012, the Company and its subsidiaries had a net cash flow provided by financing activities of 86.97 
million Baht. 

The liquidity ratio stood at 1.16 times, mainly used in Company’s investment for business expansion.  
 
คาตอบแทนของผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย 
(หนวย : บาท) 2555 2554 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 1,500,000 1,500,000 

คาบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) - ไมมี - - ไมมี - 
 

The Auditors Remuneration of Company and its Subsidiaries  
(Unit : Baht) 2012 2011 

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

Non-Audit Fee -None - - None - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน 
 
เรียน ผูถือหุน บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย รอง
ศาสตราจารย ดร. พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ  ดร.สมจินต ศรไพศาล 
และดนัย จันทรเจาฉาย เปนกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที ่ตามขอบเขตหนาที ่และความ
รับผิดชอบที ่ได ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ โดยในป พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอรวม 4 ครั้ง และในป พ.ศ. 2556 
ไดประชุมอีก 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดยมีการพิจารณาและสอบ
ทานเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 
 

• คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2555 รวมกับฝายบริหาร
และผูตรวจสอบบัญชี  เพ่ือใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่
ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอครบถวนและเชื่อถือได พรอมท้ัง
ใหขอสังเกตและรับทราบแนวทางแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ นอกจากนี้ไดสอบทานการเปดเผยรายการ
ระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอย รวมท้ังรายการที่เกี่ยวโยงกันเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดดําเนินตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจและหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

• ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2556 ซึ่งนําเสนอโดยผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกจากบริษัท 
พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด และไดสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานของฝายตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญชี พรอมใหขอแนะนํากับผู
ตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและดําเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็น
ที่มีนัยสําคัญอยางตอเนื่อง เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ ของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปองกันหรือลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  

• คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหฝายตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบงานและวิธีปฏิบัติดีเพียงพอที่จะชวยปองกัน
และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการอนุมัติรายการ และอนุมัติวงเงินของฝายที่เกี่ยวของสอดคลองกับนโยบายและ
อํานาจอนุมัติที่กําหนดไว เพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 

• พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และคาตอบแทนประจําป 2556 โดยพิจารณากระบวนการคัดเลือกวาเปนไปตามแนวทาง
และขั้นตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบไวโดยพิจารณาคุณสมบัติของสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบ
บัญชี และเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดนโยบายที่
สอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เร่ือง การหนุนเวียนผูสอบ
บัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวติดตอกันหาป 
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• การกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
เพ่ือใหมีความโปรงใสและมีจริยธรรม กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ในป 2555 บริษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม รวมท้ังมีกระบวนการที่ชวยใหความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีการจัดทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในปที่ผานมาและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี และ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 แตงตั้ง นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4891, นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และนางวันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6838 แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2556 การเปล่ียนแปลงสํานักงานสอบ
บัญชี เนื่องจากมีการเสนอคาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม นอกจากนี้ สํานักงานยังมีความนาเชื่อถือในดานการตรวจสอบบัญชี 
และมีกลุมลูกคาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอยูหลายแหงดวยกัน 
 
        
   วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556  
                ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
       
  (รองศาสตราจารย ดร. พุทธกาล รัชธร) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                 บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) 
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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 2012 and once in 2013 on 22 
February 2013.   The Audit Committee performed the following tasks during the 
year : 
 

 The Audit Committee had reviewed the quarterly financial statement and the 2012 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 acknowledged 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.1/2013 held on 22 February 2013, the Audit Committee reviewed the 
2013 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 
Department 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 
compliance the policy.  The goal is to ensure efficiency and linkages with the internal control system.  

 The Audit Committee reviewed and selected the external auditor and determined their remuneration for 
the year 2013 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 
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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 2012 internal control and management control systems 
are adequate and appropriate.  All procedures were followed to ensure that the Company has conducted 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 2013 Annual General Meeting of Shareholders to appoint Mr.Poj 
Asavasontichai (CPA No.4891), Mr.Thanawut Piboonsawat (CPA No.6699) and Ms.Wannisa Ngambuatong (CPA 
No.6838) from Dharmniti Auditing Company Limited as the auditor of Company and Subsidiary Company for year 
2012.  The change of Company’s auditor is due to the appropriate audit fee.  Furthermore, the Office is a reliable 
audit firm with extensive auditing experience in various listed companies.    
 
        
            22 February 2013 
           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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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระกํากับดูแลงบการเงินและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล เพ่ือใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอยาง
เพียงพอ ทันเวลา และปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรางความเชื่อมั่นไดวางบการเงินของ
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตองในสาระสําคัญ
แลว 
 
 
 
 
 
      นางปทมา ตั้งพิรุฬหธรรม นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม 
 ประธานคณะกรรมการ   ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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Report of Board of Directors’ Responsibility for Financial Statements 
 
 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 accounting 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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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบ
กระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของ
กิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
 
 
ศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษัท สํานกังาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ 2556 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หนวย: บาท)

งบการเงิ ม งบ งินรว การเ นเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 7,646,211           19,951,824         6,073,860           5,126,360           

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 6, 8 163,417,171       239,205,213       166,327,571       235,158,889       

สินคาคงเหลือ 9 339,995,825       592,093,898       339,397,043       589,159,231       

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 10 41,972,829         45,196,962         41,147,259         44,280,507         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 553,032,036       896,447,897       552,945,733       873,724,987       

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                         -                         42,610,156         46,624,752         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 206,187,922       262,547,394       206,604,989       263,082,434       

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 13 20,203,121         23,294,842         20,203,122         23,294,842         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

   เงินมัดจําและเงินประกันการเชาจาย

      แกกิจการที่เก่ียวของกัน 6 1,931,050           2,504,550           1,931,050           1,481,050           

   อ่ืนๆ 2,387,442           2,802,785           906,649              895,704              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 230,709,535       291,149,571       272,255,966       335,378,782       
รวมสินทรัพย 783,741,571       1,187,597,468    825,201,699       1,209,103,769    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2555
Annual Report 2012 74



งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หนวย: บาท)

งบการเงิ ม งบ งินรว การเ นเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -                         1,477,175           -                         903,123              

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 391,887,500       521,188,550       391,887,500       521,188,550       

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 6 -                         -                         40,000,000         -                         

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 6, 15 82,641,412         223,553,993       82,044,561         242,155,405       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,168,218           7,067,624           2,936,582           6,504,295           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 477,697,130       753,287,342       516,868,643       770,751,373       

หนี้สินไมหมุนเวียน

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 16 1,630,286           1,278,066           1,630,286           1,278,066           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,630,286           1,278,066           1,630,286           1,278,066           

รวมหนี้สิน 479,327,416       754,565,408       518,498,929       772,029,439       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หนวย: บาท)

งบการเงิ ม งบ งินรว การเ นเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 17

   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 252,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 252,000,000       252,000,000       252,000,000       252,000,000       

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 225,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 225,000,000       225,000,000       225,000,000       225,000,000       

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 129,885,205       129,885,205       129,885,205       129,885,205       

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 18 8,744,428           8,744,428           8,744,428           8,744,428           

   ยังไมไดจัดสรร (96,817,686)       30,411,530         (94,524,283)       34,476,289         

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 37,602,208         38,990,897         37,597,420         38,968,408         

รวมสวนของผูถือหุน 304,414,155       433,032,060       306,702,770       437,074,330       
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 783,741,571       1,187,597,468    825,201,699       1,209,103,769    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หนวย: บาท)

งบการเงิ ม งบ งินรว การเ นเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขาย 970,882,568       1,428,006,544    967,216,240       1,309,173,727    

รายไดอ่ืน

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,398,871           2,064,221           2,398,871           2,064,221           

   กําไร (ขาดทุน) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 16,801,175         257,198              16,801,175         (606,883)            

   อ่ืน ๆ 2,463,789           10,813,425         1,831,445           11,860,728         

รวมรายได 992,546,403       1,441,141,388    988,247,731       1,322,491,793    

คาใชจาย

ตนทุนขาย 842,413,295       1,206,427,408    840,241,041       1,127,441,944    

คาโสหุยการผลิตสวนที่เกิดจากการผลิตต่ํากวากําลังการผลิ ิตปกต 70,592,443         -                         70,592,443         -                         

คาใชจายในการขาย 91,932,038         123,882,304       90,367,982         99,574,705         

คาใชจายในการบริหาร 97,234,550         105,538,444       97,889,047         94,113,405         

รวมคาใชจาย 1,102,172,326    1,435,848,156    1,099,090,513    1,321,130,054    

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงิน (109,625,923)     5,293,232           (110,842,782)     1,361,739           

คาใชจายทางการเงิน (18,974,281)       (17,236,895)       (19,528,778)       (16,529,647)       
ขาดทุนสําหรับป (128,600,204)     (11,943,663)       (130,371,560)     (15,167,908)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ (17,701)              22,489               -                         -                         

ผลกําไรจากการตีราคาที่ดิน -                         38,968,408         -                         38,968,408         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (17,701)              38,990,897         -                         38,968,408         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (128,617,905)     27,047,234         (130,371,560)     23,800,500         

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐาน 21
   ขาดทุน (0.572)                (0.054)                (0.579)                (0.068)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บรษท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบรษทยอย

สําหรับปสิ้นสุ ั ี่ ธัดวนท 31 นวาคม 2555 (หนวย: บาท)  

งบการเงินรวม

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน

ผลตางจากการ รวม

ทุนเรอนหุน สวนเก ลคา กํ สม แปลงคางบการเงาไรสะ สวนเกินทุนจากการ องคประกอบอื่น รวม

ที่ออกและชําระแลว หนสามญ จดสรรแลว ยงไมได ดสรร เปนเงินตราตางประเทศ ตีราคาสินทรัพย ของสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ ว ี่ คมนท 1 มกรา  2554 198,000,000             8,924,623                 8,148,371                 51,950,850               -                               -                               -                               267,023,844             

ออกหุนสามัญเพมทุน (หมายเหตุ 17) 27,000,000               120,960,582             -                               -                               -                               -                               -                               147,960,582             

จัดสรรกําไรสะสม -                               -                               596,057                    (596,057)                  -                               -                               -                               -                               

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                               -                               -                               (8,999,600)                -                               -                               -                               (8,999,600)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับป -                               -                               -                               (11,943,663)              22,489                      38,968,408               38,990,897               27,047,234               

ยอดคงเหลือ ณ ว ี่ ธนท 31 นวาคม 2554 225,000,000             129,885,205             8,744,428                 30,411,530               22,489                      38,968,408               38,990,897               433,032,060             

-                               

ยอดคงเหลือ ณ ว ี่ คมนท 1 มกรา  2555 225,000,000             129,885,205             8,744,428                 30,411,530               22,489                      38,968,408               38,990,897               433,032,060             

โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไป

   กําไรสะสมเนื่องจากขายสินทรัพย -                               -                               -                               1,370,988                 -                               (1,370,988)                (1,370,988)                -                               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับป -                               -                               -                               (128,600,204)            (17,701)                    -                               (17,701)                    (128,617,905)            

ยอดคงเหลือ ณ ว ี่ ธนท 31 นวาคม 2555 225,000,000             129,885,205             8,744,428                 (96,817,686)              4,788                        37,597,420               37,602,208               304,414,155             

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2555
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหน
บริษท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวนที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หนวย: บาท)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถอหุน

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน

ทนเรือนหุน สวนเกนมลคา กาไรส สวนเกนทนจากการะสม รวม

ทออกและชําระแลว หนสามญ จดสรรแลว ยงไมได ดสรร ตีราคาสนทรัพย สวนของผูถอหุน

ยอดคงเหลือ ณ วั ี่ าคมนท 1 มกร  2554 198,000,000                  8,924,623                      8,148,371                      59,239,854                    -                                    274,312,848                  

ออกหุนสามัญเพิ่มทนุ (หมายเหตุ 17) 27,000,000                    120,960,582                  -                                    -                                    -                                    147,960,582                  

จัดสรรกาไรสะสม -                                    -                                    596,057                         (596,057)                       -                                    -                                    

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -                                    -                                    -                                    (8,999,600)                    -                                    (8,999,600)                    

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                                    -                                    -                                    (15,167,908)                  38,968,408                    23,800,500                    

ยอดคงเหลือ ณ วั ี่ ธันท 31 นวาคม 2554 225,000,000                  129,885,205                  8,744,428                      34,476,289                    38,968,408                    437,074,330                  

-                                    

ยอดคงเหลือ ณ วั ี่ าคมนท 1 มกร  2555 225,000,000                  129,885,205                  8,744,428                      34,476,289                    38,968,408                    437,074,330                  

โอนสวนเกนทุนจากการตีราคาสนทรัพยไป

   กาไรสะสมเนื่องจากขายสินทรัพย -                                    -                                    -                                    1,370,988                      (1,370,988)                    -                                    

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                                    -                                    -                                    (130,371,560)                -                                    (130,371,560)                

ยอดคงเหลือ ณ วั ี่ ธันท 31 นวาคม 2555 225,000,000                  129,885,205                  8,744,428                      (94,524,283)                  37,597,420                    306,702,770                  

-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนงของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หนวย: บาท)

งบการเงิ ม งบ งินรว การเ นเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนกอนภาษี (128,600,204)     (11,943,663)       (130,371,560)     (15,167,908)       

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 41,668,106         40,608,455         41,786,080         40,543,768         

   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (1,144,265)         4,706,462           (2,188,325)         2,241,731           

   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 427,554              939,013              427,554              952,820              

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (16,801,175)       (345,577)            (16,801,175)       518,504              

   ตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 153,264              3,185,031           153,264              3,153,913           

   คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน -                         -                         4,014,596           6,085,978           

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 352,220              267,651              352,220              224,983              

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 484,560              436,880              484,560              436,880              

   คาใชจายดอกเบี้ย 17,774,373         15,674,421         18,342,313         15,086,881         

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน (85,685,567)       53,528,673         (83,800,473)       54,077,550         

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 78,960,200         28,300,528         73,451,014         20,934,376         

   สินคาคงเหลือ 251,670,519       (22,329,775)       249,334,634       (86,022,631)       

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,195,011           13,058,426         3,700,649           11,205,985         

   สินทรัพยอ่ืน 988,844              202,294              (460,945)            (539,082)            

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (140,982,529)     (21,151,870)       (160,282,711)     3,201,388           

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,899,406)         3,161,484           (3,567,713)         3,251,053           

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 105,247,072       54,769,760         78,374,455         6,108,639           

   จายดอกเบี้ย (17,703,885)       (15,721,144)       (18,169,908)       (15,129,659)       

   จายภาษีเงินได (567,400)            (1,044,912)         (567,400)            (474,786)            

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 86,975,787         38,003,704         59,637,147         (9,495,806)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หนวย: บาท)

งบการเงิ ม งบ งินรว การเ นเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (13,133,806)       (35,750,853)       (13,133,806)       (36,353,042)       

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (42,500)              (13,522,829)       (42,500)              (13,533,575)       

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 47,607,302         1,668,439           47,607,302         298,009              

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 34,430,996         (47,605,243)       34,430,996         (49,588,608)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงินลดลง (133,694,695)     (123,719,159)     (133,120,643)     (84,267,671)       

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน -                         -                         40,000,000         -                         

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

จายเงินปนผล -                         (8,994,510)         -                         (8,994,510)         

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (133,694,695)     15,246,913         (93,120,643)       54,698,401         

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปน

   เงินตราตางประเทศเพิ่มข้ึน (ลดลง) (17,701)              22,489               -                         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (12,305,613)       5,667,863           947,500              (4,386,013)         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 19,951,824         14,283,961         5,126,360           9,512,373           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 7,646,211           19,951,824         6,073,860           5,126,360           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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1. �����������
 
 ������  ��!� �	�ก�# (%&�'�) (6������78) 9�:�������%&�'�;<2���#=�.�)*�%1>?%�*	�9��@����9�A �� B#�%1������ 
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2. �ก� !"�ก��#�$�%���ก������ 
2.1 ��ก��9����1.��#�	�E<.�=�%%�=�K��ก����D'1�12ก	�&�#@�J����'��DD�=�0�'�'1J��D'1 J.A. 2547 B#�)-#�

���ก��@���ก��9���=�%EH,ก	�&�#@����ก�Aก�%J�N��4/�ก��ก��5H�*�0���12 28 ก������ 2555 ,,ก=�%
50�%@�J����'��DD�=�ก����D'1 J.A. 2543 

 ��ก��9���P���>��� ��9�:���ก��9���P����12������7@'H9�:����ก��=�%กQ&%�� ��ก��9���P���
>���,��กR�)�*��ก��ก��9���P���>��� ���1. 

 ��ก��9����1. #H��#�	�E<.�B#�@'H9กSTC��5��/�9#�%90H�)=+�� #H9�U#9G�9�:�,�+��,F2�@��B����ก����D'1 
2.2 9กSTC@�ก����#�	���ก��9����0% 

ก) ��ก��9����0%�1. #H��#�	�E<.�B#��0%��ก��9���E,�������  ��!� �	�ก�# (%&�'�) (;<2�=+, ��1.9�1�ก0+� 
6������78) )*��������+,� (;<2�=+, ��1.9�1�ก0+� 6�������+,�8) #��=+, ��1. 

  ��#=�.�E<.�@� ,�=���H,�*� 
'F2,������ *�ก�S�4/�ก�� ���9�A E,�ก��VF,&/H� 

   2555 2554 
   �H,�*� �H,�*� 
������ 9'1��C 9��##�.� 
�	�ก�# 

��#�	�&�+��-��5H�,/�B>5���B>5
>��@����9�A �� (�W��/���&�/#
#	�9���ก��ก��) 

 ��  99.99  99.99 

������ ��!� ,,-9=�9*1� 
�	�ก�# 

�	�9EH�)*���#�	�&�+��-��5H�,/�B>5
���B>5@����9�A,,-9=�9*1� 

,,-9=�9*1�  100.00  100.00 

E) ������7�	���ก��9���E,��������+,�%��0%@�ก����#�	���ก��9����0%=�.�)=+0���12������7%1,	����@�ก��
50�5/%�������+,���V<�0���12������7-�.�-/#ก��50�5/%�������+,���.�   

5) ��ก��9���E,��������+,� #H��#�	�E<.�B#�@'H�B����ก����D'1�12-	�5�D9'+�9#1�0ก��ก��E,�������7 
�) -�����J�C)*�&�1.-��=�%��ก��9���E,��������+,�;<2���#=�.�@�=+�����9�A)�*�5+�9�:�9������B#�@'H

,�=��)*ก9�*12�� S 0��-�.��,�����90*������� -+0���� #H)*�5+�@'H�+��)�*�5+�9�:�9������B#�@'H
,�=��)*ก9�*12��V�09P*12����9#F,� G*=+��;<2�9ก�#E<.���กก��)�*�5+�#��ก*+�0 #H)-#� 0H9�:����ก�� 
6G*=+����กก��)�*�5+���ก��9����129�:�9���=��=+�����9�A8 @���)-#�ก��9�*12��)�*�-+0�E,�G?HVF,
&/H� 

�) �,#5�5H����&0+��������7)*��������+,� ���ก��5H���&0+��ก���12%1-���-	�5�D #HV?ก=�#,,ก��ก��
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2.3 ������7��#�	���ก��9���9PJ��ก��ก��9JF2,���B�'�C=+,-�4��S� B#�)-#�9���*��/�@��������+,� =�%0�41
��5��/� 

3. ����'��ก����()*"��+�*������+�*,����-��")� 
 ->�0�'�'1J��D'1 #H,,ก%�=�K��ก����D'1P���������/�)*�%�=�K��ก����D'1@&%+;<2�%1G*���5��@'H-	�&����,�

����90*���D'1�129��2%@�&�F,&*��0���12 1 %ก��5% 2556 =�%���*�9,1�#EH��*+���1.  
%�=�K��ก����D'1  

P����12 12 >��19��� #H 
P����12 20 (������/� 2552) ก����D'1-	�&���9���,/#&�/���ก��K��* )*�ก��9�U#9G�EH,%?*

9ก12�0ก��50�%'+0�9&*F,��ก��K��* 
P����12 21 (������/� 2552) G*ก������กก��9�*12��)�*�E,�,�=��)*ก9�*12��9���=��

=+�����9�A 
%�=�K��ก�����������ก��9��� 

P����12 8 -+0����#	�9������ 
ก��=150�%%�=�K��ก����D'1  

P����12 10 50�%'+0�9&*F,��ก��K��* - ก�S1�12 %+%150�%9ก12�0EH,�,�+��
9PJ��9�����ก��ก��ก��%#	�9������ 

P����12 21 >��19��� #H  - ก�� #H������B�'�C��ก-�����J�C�12 %+ #H5�#             
5+�9-F2,%��5��12=1��5�@&%+ 

P����12 25 >��19��� #H - ก��9�*12��)�*�-V��>�J���>��1E,�ก��ก��&�F,
E,�G?HVF,&/H� 

 [\�����&��E,�������79'F2,0+�%�=�K��ก����D'1EH��=H��� %+%1G*ก����,�+��9�:�-���-	�5�D=+,��ก��9���9%F2,
�	�%�VF,�]���=� �ก90H�%�=�K��ก����D'1#��=+, ��1.  

 
 ����'��ก����()* .����*� 12 ��/��� 0�1*�����$�  
 %�=�K��ก����D'1P����1.ก	�&�#@&Hก��ก�����/G*)=ก=+��'�205��0�129ก�#��ก50�%)=ก=+��E,�%?*5+�-�����J�C

)*�&�1.-����&0+��9กSTC�����D'1)*�>��1,�ก� 9JF2,����?HG*ก�������>��19�:�-�����J�C&�F,&�1.-��>��19���
 #H�,ก��=�#��D'1=�%&*�ก9กSTC�12ก	�&�# [\�����&��E,�������7)*�       �������+,�5�#0+�ก���	�
%�=�K��ก����D'1#��ก*+�0%�@'H��%1G*�	�@&H,�5C���ก,�,F2�E,�-+0�E,�G?HVF,&/H��12�ก%�=H��
 2556*#*�9�:�
�	��0����%�S 8 *H����� (9PJ��������7: *#*��	��0����%�S 8 *H�����) 
�,ก��ก�1. ->�0�'�'1J��D'1 #H,,ก���ก�A->�0�'�'1J��D'1P����12 30/2555 - 34/2555 ;<2�*����ก�A@���'
ก�����/9�ก��9%F2,0���12 17 %ก��5% 2556 @&H@'H)�0�]���=������D'1)*�ก��=150�%%�=�K��ก����D'1 
#��=+, ��1. 

  0���12%1G*���5��@'H 
)�0�]���=������D'19ก12�0ก��ก��B,�)*�ก�����B,�-�����J�C���ก��9��� 1 %ก��5% 2556 
ก��=150�%%�=�K��ก����D'1   
P����12 29 ก��9�U#9G�EH,%?*E,�EH,=ก*�-�%�������ก�� 1 %ก��5% 2557 

ก��=150�%%�=�K��ก�����������ก��9���  
P����12 4 ก�����9%��0+�EH,=ก*����ก,�#H0�-�DD�9'+�

&�F, %+ 
1 %ก��5% 2557 
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  0���12%1G*���5��@'H 
P����12 12 EH,=ก*�-�%�������ก�� 1 %ก��5% 2557 
P����12 13 B��)ก�%-��4�J�9A�)ก+*?ก5H� 1 %ก��5% 2557 

[\�����&��E,�������7 #H���9%��)*H09&`�0+� )�0�Q���=������D'19ก12�0ก��ก��B,�)*����B,�-�����J�C
���ก��9��� ก��=150�%%�=�K��ก����D'1P����12 29 ก��=150�%%�=�K��ก�����������ก��9���P����12 4 
)*�ก��=150�%%�=�K��ก�����������ก��9���P����12 12  %+9ก12�09�F2,�ก��4/�ก��E,�������7 -+0�ก��=150�%
%�=�K��ก�����������ก��9���P����12 13 ,�?+@���&0+��ก�����9%��G*ก����=+,��ก��9���@��
�129��2%@'H;<2�
��� %+-�%��V-�/�G* #H@�ES��1. 

4. �3����ก����()*�*�4%�-�(  
4.1 ก������������$� 

��������� 

 ��� #H��กก��E��-��5H�����?H9%F2,������7 #HB,�50�%9-12��)*�G*=,�)���12%1���-	�5�DE,�50�%9�:�9�H�E,�
-��5H�@&Hก��G?H;F.,)*H0 ��� #H��กก��E��)-#�%?*5+�=�%��5�@�@�ก	�ก��-��5H�B#� %+�0%>��1%?*5+�9J�2% 
-	�&���-��5H��12 #H-+�%,�&*����ก&�ก-+0�*#)*H0 

 
��������
�ก�
 

 ��� #H5+����ก������?H9%F2, #H@&H���ก��)*H0B#�J����S�V<�E�.�50�%-	�9�`�E,����  
 ��ก�����
�� 

 #,ก9�1.����VF,9�:���� #H=�%9กSTC5�5H��B#�5	��<�V<�,�=��G*=,�)���12)�H���� 
4.2 ����4$5�����ก����*����+�����4$ 
 9���-#)*����ก��9�1��9�+�9���-# &%��V<� 9���-#)*�9���[�ก4��5�� )*�9���*��/�����-�.��12%1->�J5*+,�

-?� ;<2�V<�ก	�&�#�+��5F�>��@�����90*� %+9ก�� 3 9#F,������ก0���12 #H%�)*� %+%1EH,�	�ก�#@�ก��9��ก@'H 
4.3 ��ก��*6ก��-�� 
 *?ก&�1.ก��5H�)-#�%?*5+�=�%�	��0�%?*5+�-/�4��12�� #H��� ������7����<ก5+�9GF2,&�1.-�-����-?D-	�&���G*

E�#�/�B#����%�S�12,��9ก�#E<.���กก��9ก̀�9�����ก*?ก&�1. %+ #H ;<2�B#���20 �J����S���ก���-�ก��SCก��
9ก̀�9���)*�ก��0�95���&C,��/&�1.  

4.4 4��-��-����/� 
 -��5H�-	�9�̀��?�)*�-��5H���&0+��G*�=)-#�%?*5+�=�%��5��/�%�=�K�� (;<2�@ก*H951��ก��=H��/�����) &�F,%?*5+�

-/�4��12�� #H���)*H0)=+��5�@#��=2	�ก0+� ��5��/�#��ก*+�0&%��V<�=H��/�@�ก��G*�=��.�&%#�0%��.�5+�B-&/H�
B�����#H0� 

 0�=V/#�� >�'������/)*�&1�&+, ,� &*+)*�0�-#/B�����)-#�%?*5+�=�%��5��/�V�09P*12�&�F,%?*5+�-/�4��12��
 #H���)*H0)=+��5�@#��=2	�ก0+� )*���VF,9�:�-+0�&�<2�E,�=H��/�ก��G*�=9%F2,%1ก��9��ก@'H 

4.5 �������	� 
 9���*��/�@��������+,��12)-#�,�?+@���ก��9���9PJ��ก��ก��)-#�%?*5+�=�%0�41��5��/�-/�4���ก5+�9GF2,ก��#H,�

5+�E,�9���*��/� (VH�%1) 
4.6 �*�$�� ��-��5���	
ก��! 5��-+��4/�����-� 
 �12#��)-#�%?*5+�=�%��5��12=1@&%+ ,�5��)*�,/�ก�SC)-#�%?*5+�=�%��5��/�&�ก5+�9-F2,%��5�-�-% )*�5+�

9GF2,ก��#H,�5+�E,�-�����J�C (VH�%1)  
 ������7����<ก%?*5+�9��2%)�กE,��12#��@���5��/� S 0���12 #H-�����J�C%� &*����ก��.�������7��#@&H%1ก��

���9%����5��12#��B#�G?H���9%����5�,�-��)*�����<ก-�����J�C#��ก*+�0@���5��12=1@&%+ ��.��1.������7��#@&H%1ก��
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���9%����5�-�����J�C#��ก*+�09�:�5��.�5��09JF2,%�@&H��5�=�%��D'1 S 0��-�.��,�����90*�������)=ก=+��
��ก%?*5+��/=�4��%,�+��%1-���-	�5�D 
������7����<ก-+0�=+��;<2�9ก�#��กก��=1��5��12#���129J�2%E<.���กก��=1��5�@&%+@�ก	� �E�#�/�9�`#9-�̀�,F2� )*�
����?H�	��0�-�-%@���D'1 6-+0�9ก���/���กก��=1��5��12#��8 @�-+0�E,�G?HVF,&/H� 
5+�9-F2,%��5�E,�,�5��)*�,/�ก�SC5	��0S��ก��5��/�E,�-�����J�CB#�0�419-H�=��=�%,��/ก��@&H���B�'�C
B#����%�S#���1. 

 -+0�������/��12#�� - 5-20  �
 
  ,�5�� - 20  �
 
  -+0�������/�,�5�� - 5-20  �
 
  95�F2,���ก�)*�,/�ก�SC - 5-10  �
 
  95�F2,�%F,95�F2,�@'H - 5-10  �
 
  95�F2,�=ก)=+� =�#=�.� )*�95�F2,�@'H-	���ก��� - 5  �
 
  ���J�&�� - 5-10  �
 
5+�9-F2,%��5��0%,�?+@�ก��5	��0SG*ก��#	�9������ 
 %+%1ก��5�#5+�9-F2,%��5�-	�&����12#��)*�-�����J�C��&0+��=�#=�.� 
������7=�#���ก���12#�� ,�5�� )*�,/�ก�SC,,ก��ก��D'1 9%F2,�	�&�+��-�����J�C&�F,5�#0+��� %+ #H������B�'�C
9'��9A��Kก��@�,��5=��กก��@'H&�F,ก���	�&�+��-�����J�C ���ก��G*ก	� �&�F,E�#�/���กก���	�&�+��
-�����J�C ������?H@�-+0�E,�ก	� �&�F,E�#�/�9%F2,������7=�#���ก��-�����J�C��.�,,ก��ก��D'1  

4.7 ����	�ก��ก���/� 
 =H��/�ก��ก?H�F%VF,9�:�5+�@'H�+��@��0#�129ก�#���ก�� =H��/�ก��ก?H�F%���ก,�#H0�#,ก9�1.�)*�=H��/�,F2��12

9ก�#E<.���กก��ก?H�F%��.� 
4.8 4�����:�!��+�*����� 

-�����J�C %+%1=�0=�)-#�%?*5+�=�%��5��/�&�ก5+�=�#�	�&�+��-�-%)*�5+�9GF2,ก��#H,�5+� (VH�%1) E,�-�����J�C 
������7=�#�	�&�+��-�����J�C %+%1=�0=��12%1,��/ก��@&H���B�'�C�	�ก�#,�+��%1����=*,#,��/ก��@&H���B�'�C
9'��9A��Kก��E,�-�����J�C��.� )*������9%��ก��#H,�5+�E,�-�����J�C#��ก*+�09%F2,%1EH,�+�'1.0+�-�����J�C��.�9ก�#
ก��#H,�5+� ������7�����0�����90*�ก��=�#�	�&�+��)*�0�41ก��=�#�	�&�+��E,�-�����J�C %+%1=�0=�
#��ก*+�0�/ก-�.��
9�:�,�+���H,� 5+�=�#�	�&�+������?H9�:�5+�@'H�+��@�-+0�E,�ก	� �&�F,E�#�/� 
-�����J�C %+%1=�0=��12%1,��/ก��@&H���B�'�C�	�ก�#%1#���1. 
      ,��/ก��@&H���B�'�C 

 5+�-?=�ก��G*�=)*�95�F2,�&%��ก��5H� 10 �
 
 5,%J�09=,�C;,a�C)0�C 5 - 10 �
 

4.9 ���ก��<	�ก�#ก���	--���/�ก�#ก���*��ก*�������ก�� 
 �/55*&�F,ก��ก���129ก12�0EH,�ก��ก��������7 &%��V<� �/55*&�F,ก��ก���12%1,	����50�5/%������7 &�F,V?ก

������750�5/% %+0+���9�:�B#����=��&�F,���,H,% &�F,,�?+>��@=Hก��50�5/%9#1�0ก��ก��������7 
 �,ก��ก�1.�/55*&�F,ก��ก���129ก12�0EH,�ก�����&%���0%V<��������+0%)*��/55*�12%1-��4�,,ก9-1��B#����=��

&�F,���,H,%;<2��	�@&H%1,��4�J*,�+��9�:�-���-	�5�D=+,������7 G?H���&��-	�5�D ก��%ก��&�F,J��ก���E,�
������7�12%1,	����@�ก��0��)G�)*�50�5/%ก��#	�9������E,�������7 

4.10 4�((��)+�������� 
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 -�DD�9'+��12#�� ,�5��)*�,/�ก�SC�1250�%9-12��)*�G*=,�)��50�%9�:�9�H�E,�-+0�@&D+ %+ #HB,� �@&Hก��G?H
9'+�VF,9�:�-�DD�9'+�#	�9������ �	��0�9����12�+��=�%-�DD�9'+�#	�9����������?H9�:�5+�@'H�+��@�-+0�E,�ก	� �
&�F,E�#�/�=�%0�419-H�=��=*,#,��/E,�-�DD�9'+� 

4.11 ��������+��
����> 
  ���ก���129�:�9���=��=+�����9�A)�*�5+�9�:�9������B#�@'H,�=��)*ก9�*12�� S 0���129ก�#���ก�� -�����J�C

)*�&�1.-���129�:�=�09���;<2�,�?+@�-ก/*9���=��=+�����9�A #H)�*�5+�9�:�9������B#�@'H,�=��)*ก9�*12�� S 0��
-�.��,�����90*������� 

 ก	� �)*�E�#�/��129ก�#��กก��9�*12��)�*�@�,�=��)*ก9�*12�� #H�0%,�?+@�ก��5	��0SG*ก��#	�9������ 
4.12 ก��$���-+����4�����:�! 
 �/ก0��-�.��,�����90*������� ������7���	�ก�����9%��ก��#H,�5+�E,��12#�� ,�5��)*�,/�ก�SC&�F,

-�����J�C�12 %+%1=�0=�,F2�E,�������7&�ก%1EH,�+�'1.0+�-�����J�C#��ก*+�0,��#H,�5+� ������7����?HE�#�/���กก��
#H,�5+�9%F2,%?*5+��125�#0+��� #H���5F�E,�-�����J�C%1%?*5+�=2	�ก0+�%?*5+�=�%��D'1E,�-�����J�C��.� ��.��1.%?*5+��12
5�#0+��� #H���5F�&%��V<�%?*5+��/=�4��%&�ก=H��/�@�ก��E��E,�-�����J�C&�F,%?*5+���กก��@'H-�����J�C
)*H0)=+��5�@#��-?�ก0+�  

 ������7������?H���ก��E�#�/���กก��#H,�5+� (VH�%1) @�-+0�E,�ก	� �&�F,E�#�/�  
4.13 ,�
��3�)�!���:��ก��� 
 �������	
�������
����
ก��
 
 ������7����?H 9���9#F,� 5+��H�� B���- )*�9���-%��ก,��/����ก��-��5%9�:�5+�@'H�+��9%F2,9ก�#���ก�� 
 �������	
������ก��ก��
����
ก��
 
 ��
�ก�
�������� 

 ������7)*�J��ก��� #H�+0%ก����#=�.�ก,��/�-	��,�9*1.��'1J ;<2����ก,�#H0�9����12J��ก����+��-�-%)*�9����12
������7�+��-%��@&H9�:����9#F,� -�����J�CE,�ก,��/�-	��,�9*1.��'1J #H)�ก,,ก��ก-�����J�CE,�������7 
9����12������7�+��-%��ก,��/�-	��,�9*1.��'1J����<ก9�:�5+�@'H�+��@��
�129ก�#���ก�� 

 ��
�ก�
���
������������ก �ก��� 

 ������7%1>���-	�&���9���'#9'��12=H,��+��@&H)ก+J��ก���9%F2,,,ก��ก���=�%กQ&%��)����� ;<2�������7VF,
0+�9���'#9'�#��ก*+�09�:�B5��ก��G*���B�'�C&*��,,ก��ก���-	�&���J��ก��� 

 ������75	��0S&�1.-��=�%B5��ก��G*���B�'�C&*��,,ก��ก���E,�J��ก��� B#�@'H0�415�#*#  )=+*�&�+0��12
���%�Sก�� 0H (Projected Unit Credit Method) B#�G?H9'12�0'�D,�-�� #H�	�ก�����9%��>���G?กJ��#��ก*+�0
=�%&*�ก5S�=A�-=�C���ก��>�� 

 G*ก	� �&�F,E�#�/���กก�����%�Sก��=�%&*�ก5S�=A�-=�C���ก��>��-	�&���B5��ก��G*���B�'�C&*��
,,ก��ก���E,�J��ก���������?H����1@�ก	� �&�F,E�#�/� 

 @�ก���]���=�=�%%�=�K��ก����D'1P����12 19 9�F2,� G*���B�'�CE,�J��ก���9�:�5��.�)�ก@�       �
 2554 
������79*F,ก����?H&�1.-��@�'+0�ก��9�*12��)�*��12%�กก0+�&�1.-���12����?H S 0��9#1�0ก��=�%�B����ก����D'1
9#�% B#�@'H0�41�����H,�&*��9-%F,�0+� #H����<ก5+�@'H�+��G*���B�'�CJ��ก���=�%%�=�K��ก����D'1P����1.%�
B#�=*,# 

4.14 
�����ก����*64�� 
 ������7������<ก���%�Sก��&�1.-�� 0H@���D'19%F2,>���G?กJ��;<2�9�:�G*%���ก9&=/ก��SC@�,#1= #H9ก�#E<.�

)*H0 )*�%150�%9�:� � #H5+,�EH��)�+�,�0+�������7��9-1����J��ก�9'��9A��Kก�� �9JF2,�*#9�*F.,�>���
G?กJ����.� )*�������7-�%��V���%�S%?*5+�>���G?กJ����.� #H,�+���+�9'F2,VF,  
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4.15 0�1*�����$� 
 ������7����<ก>��19��� #H=�%�	��0��125�#0+����+��@&Hก��&�+0������#9ก̀�>��1E,���K B#�5	��0S��กก	� �

���>��1=�%&*�ก9กSTC�12ก	�&�#@�กQ&%��>��1,�ก� 
5. ก��")�$	��:���#5��
�����ก�������()*�*�4%�-�( 
 @�ก����#�	���ก��9���=�%%�=�K��ก�����������ก��9��� [\�����&���	�9�:�=H,�@'H#/*�J����)*�ก��

���%�Sก��@�9�F2,��12%150�% %+)�+�,�9-%, ก��@'H#/*�J����)*�ก�����%�Sก��#��ก*+�0�1.-+�G*ก����=+,
�	��0�9����12)-#�@���ก��9���)*�=+,EH,%?*�12)-#�@�&%��9&=/���ก,���ก��9��� G*�129ก�#E<.�����,��
)=ก=+�� ���ก�	��0��12���%�Sก�� 0H ก��@'H#/*�J����)*�ก�����%�Sก���12-	�5�D%1#���1. 

 -+��,/����*64�4��#�4�(�����ก��*6 
 @�ก�����%�S5+�9GF2,&�1.-�-����-?DE,�*?ก&�1. [\�����&���	�9�:�=H,�@'H#/*�J����@�ก�����%�Sก��G*

E�#�/��125�#0+���9ก�#E<.���ก*?ก&�1.)=+*���� B#�5	��<�V<����-�ก��SCก��9ก̀�9���@�,#1= ,��/E,�&�1.�125�
5H��)*�->�0�9A��Kก���129�:�,�?+@�ES���.� 9�:�=H� 

 -+��,/��ก��$���-+�����������	�"����ก���:�! 
 ������7��=�.�5+�9GF2,ก��#H,�5+�E,�9���*��/�@��������+,� 9%F2,%?*5+�E,�9���*��/�#��ก*+�0 #H*#*�,�+��%1

-���-	�5�D)*�9�:�����90*����&�F,9%F2,%1EH,�+�'1.E,�ก��#H,�5+� ก���12��-�/�0+�9���*��/�#��ก*+�0 #H*#*�
,�+��%1-���-	�5�D&�F,9�:�����90*����&�F, %+��.� �	�9�:�=H,�@'H#/*�J����E,�[\�����&�� 

 �*�$�� ��-��5���	
ก��!5��-+��4/�����-� 
 @�ก��5	��0S5+�9-F2,%��5�E,�,�5��)*�,/�ก�SC [\�����&���	�9�:�=H,��	�ก�����%�S,��/ก��@&H���B�'�C

)*�%?*5+�5�9&*F,9%F2,9*�ก@'H���E,�,�5��)*�,/�ก�SC )*�=H,����0�,��/ก��@&H���B�'�C)*�%?*5+�
5�9&*F,@&%+&�ก%1ก��9�*12��)�*�9ก�#E<.� 

 ������7)-#�%?*5+�E,��12#��#H0���5��12=1@&%+ ;<2���5��12=1@&%+�1. #H���9%��B#�G?H���9%����5�,�-�� B#�@'H0�41
9��1��9�1����5�=*�# ;<2�ก�����9%��%?*5+�#��ก*+�0=H,�,�A��EH,-%%=�K��)*�ก�����%�Sก��������ก�� 

 �,ก��ก�1. [\�����&���	�9�:�=H,�-,����ก��#H,�5+�E,��12#�� ,�5��)*�,/�ก�SC@�)=+*�'+0�90*�)*�����<ก
E�#�/���กก��#H,�5+�&�ก5�#0+�%?*5+��125�#0+��� #H���5F�=2	�ก0+�%?*5+�=�%��D'1E,�-�����J�C��.� @�ก���1.
[\�����&���	�9�:�=H,�@'H#/*�J�����129ก12�0EH,�ก��ก��5�#ก��SC��� #H)*�5+�@'H�+��@�,��5=;<2�9ก12�09�F2,�ก��
-�����J�C��.� 

 ,�
��3�)�!������ก#�ก������:��ก������3-��ก��,�
��3�)�! 
 &�1.-��=�%B5��ก��G*���B�'�C&*��,,ก��ก���E,�J��ก��� ���%�SE<.�=�%&*�ก5S�=A�-=�C���ก��>�� 

;<2�=H,�,�A��EH,-%%=�K��=+�� k@�ก�����%�Sก����.� 9'+� ,�=��5�#*# ,�=��ก��E<.�9���9#F,�@�,��5= 
,�=��%�S� )*�,�=��ก��9�*12��)�*�@��	��0�J��ก��� 9�:�=H� 

6. ���ก��<	�ก�#ก��ก�#ก���*��ก*�������ก�� 
 @���&0+���
 ������7)*��������+,�%1���ก��4/�ก���12-	�5�Dก���/55*&�F,ก��ก���129ก12�0EH,�ก�� ���ก��4/�ก��

#��ก*+�09�:� �=�%9�F2,� E���ก��5H�)*�9กSTC=�%�12=ก*�ก����&0+��������7)*��/55*&�F,ก��ก���12
9ก12�0EH,�ก��9&*+���.� ;<2�9�:� �=�%�ก=�4/�ก��B#�-�%��V-�/� #H#���1.  
 (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
���ก��4/�ก��ก��������@&D+     
ก	� ���กก��E���12#��)*�,�5�� 16,778 - 16,778 - 
��� #H��กก��E��95�F2,�&%��ก��5H� - 9,000 - 9,000 
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 (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
�+��5+�-��4�m@�ก��@'H95�F2,�&%��ก��5H� 294 - 294 - 
5+�9'+�,�5�� 4,050 - 4,050 - 
���ก��4/�ก��ก���������+,�     
(=�#,,ก��ก��ก��9����0%)*H0)     
E��-��5H� - - 4,097 166,434 
��� #H,F2� - - - 463 
;F.,-��5H� - - - 18,355 
5+����ก���+�� - - 215 249 
5+�-+�9-��%ก��E�� - - - 4,138 
#,ก9�1.��+�� - - 574 - 
���ก��4/�ก��ก��ก��ก���129ก12�0EH,�ก��     
E��-��5H� 1,151 2,428 1,151 2,428 
;F.,-��5H� 46,657 68,283 46,657 49,242 
5+�9'+��+�� 11,032 14,650 11,032 10,232 
5+����ก���+�� 2,455 5,399 2,455 3,838 
 
���ก��4/�ก��)*��B����ก��ก	�&�#��5��12-	�5�D-�/� #H#���1. 
���ก��4/�ก����&0+��������7ก��ก��ก���129ก12�0EH,�ก�� �B����ก	�&�#��5� 

E��-��5H�  - ��5��/��0กก	� �-+0�9J�2%B#�[\�����&��9�:�G?H
ก	�&�#,�=��ก	� �-+0�9J�2% )*�0�419��1��9�1����5�
=*�# ;<2�=2	�ก0+���5�50�5/%E,����ก�� B#�
@ก*H951��ก�����ก��5H�ก��*?ก5H���#��'�.�#1E,������� 

��� #H��กก��E��95�F2,�&%��ก��5H� - ��5�=�%&���-F,���9%���0ก#H0�-+0�=+���	��0�
&�<2� 

;F.,-��5H� - ��5�=�%�12=ก*�ก��B#�[\�����&��9�:�G?Hก	�&�#
9JF2,@&H%1,�=��)*�ก	� �-+0�9J�2%@&H9J1��J,ก��
5+�@'H�+��@�ก��#	�9������ 

5+�9'+��+�� - ��5�=�%-�DD� 
5+����ก���+�� - ��5�=�%-�DD� 
5+�-+�9-��%ก��E�� - ��5�=�%�/��12�+�� ����� 
5+�-��4�m@�ก��@'H95�F2,�&%��ก��5H� - ��5�=�%-�DD� 
E���12#��)*�,�5�� - ��5�=�%�12=ก*��+0%ก�� 
#,ก9�1.��+�� - ��5�=�%-�DD� 
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 �,#5�5H����&0+��������7)*�ก��ก���129ก12�0EH,�ก�� S 0���12 31 4��0�5% 2555 )*� 2554 %1���*�9,1�##���1. 
(&�+0�: J�����) 

 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
��ก��*6ก��-��5����ก��*6�/�� - ก�#ก���*�
�ก*�������ก�� (�������	 8) 

    

������@&D+ - 9,630 - 9,630 
�������+,� - - 3,242 6,673 
�������12 9ก12�0EH,�ก�� (%1G?HVF,&/H�)*�/&�F,%1

ก��%ก���+0%ก��) 123 1,412 123 1,412 
�0%*?ก&�1.ก��5H�)*�*?ก&�1.,F2�ก��ก���129ก12�0EH,�
ก�� 123 11,042 3,365 17,715 

������$#%�5������
��ก��ก���)+�#+��5ก+ก�#ก��
�*��ก*�������ก�� 

 
   

������@&D+ 450 - 450 - 
�������129ก12�0EH,�ก�� (%1ก��%ก���+0%ก��) 1,481 2,505 1,481 1,481 

�0%9���%�#�	�)*�9������ก��ก��9'+��+��)ก+ก��ก��
�129ก12�0EH,�ก�� 1,931 2,505 1,931 1,481 

�#����*6ก��-��5���#����*6�/�� - ก�#ก���*�
�ก*�������ก�� (�������	 15) 

 
   

������@&D+ 495 - 495 - 
�������+,� - - 118 20,294 
�������12 9ก12�0EH,�ก�� (%1G?HVF,&/H�)*�/&�F,%1

ก��%ก���+0%ก��) 9,580 7,925 9,580 7,925 
�0%9�H�&�1.ก��5H�ก��ก���129ก12�0EH,�ก��  10,075 7,925 10,193 28,219 

     
����ก���/�����4�6�#�ก���1���*��ก*�������ก��     

�������+,� - - 40,000 - 
 
5+�=,�)��ก��%ก��)*�G?H���&�� 
@���&0+���
-�.�-/#0���12 31 4��0�5% 2555 )*� 2554 ������7)*��������+,�%15+�@'H�+��G*���B�'�CJ��ก���
E,�ก��%ก��)*�G?H���&�� #��=+, ��1. 

(&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
G*���B�'�C����-�.� 7,131 12,715 7,131 11,847 
G*���B�'�C&*��,,ก��ก��� 488 212 488 212 
�0% 7,619 12,927 7,619 12,059 
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7. ����4$5�����ก����*����+�����4$  
(&�+0�: J�����) 

 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
9���-# 254 450 250 450 
9���[�ก4��5�� 7,392 19,502 5,824 4,676 
�0% 7,646 19,952 6,074 5,126 

 S 0���12 31 4��0�5% 2555 9���[�ก,,%���J�C%1,�=��#,ก9�1.���&0+���H,�*� 0.75 V<� 0.87 =+,�
 (2554: �H,�
*� 0.25 V<� 0.87 =+,�
) 

8.       ��ก��*6ก��-��5����ก��*6�/�� 
  (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
��ก�
��ก����� - ก��ก������ก��� ����ก
     
,��/&�1.5�5H�������ก0���12V<�ก	�&�#'	���     
��� %+V<�ก	�&�#'	��� 118 170 118 3,795 
5H��'	���     
  %+9ก�� 3 9#F,�  - 960 - 3,464 
 3 - 6 9#F,� - 76 1,718 76 
 6 - 12 9#F,� 5 - 984 - 
�0%*?ก&�1.ก��5H� - ก��ก���129ก12�0EH,�ก�� 123 1,206 2,820 7,335 
��ก�
��ก����� - ก��ก�����!"#�ก��� ����ก
     
,��/&�1.5�5H�������ก0���12V<�ก	�&�#'	���     
��� %+V<�ก	�&�#'	��� 90,879 119,042 90,782 118,862 
5H��'	���     
  %+9ก�� 3 9#F,�  47,670 79,776 47,482 77,525 
 3 - 6 9#F,� 6,319 16,743 6,273 15,539 
 6 - 12 9#F,� 6,427 11,782 6,224 3,414 
 %�กก0+� 12 9#F,� 17,231 4,540 12,749 2,500 
�0% 168,526 231,883 163,510 217,840 
&�ก: 5+�9GF2,&�1.-�-����-?D (5,253) (6,397) (568) (2,758) 
�0%*?ก&�1.ก��5H� - ก��ก���12 %+9ก12�0EH,�ก�� - 

-/�4� 163,273 225,486 162,942 215,082 
�0%*?ก&�1.ก��5H� - -/�4� 163,396 226,692 165,762 222,417 
��ก�
���$�
     
*?ก&�1.,F2� - ก��ก���129ก12�0EH,�ก�� - 9,836 545 10,380 
*?ก&�1.,F2� - ก��ก���12 %+9ก12�0EH,�ก�� - -/�4� 21 2,677 21 2,362 
�0%*?ก&�1.,F2� 21 12,513 566 12,742 
�0%*?ก&�1.ก��5H�)*�*?ก&�1.,F2� - -/�4� 163,417 239,205 166,328 235,159 
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9.     4��-��-����/� 
 (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% 
  

��5��/� 
���ก������*#��5��/�@&H
9�:�%?*5+�-/�4��12�� #H��� -��5H�5�9&*F,--/�4� 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
-��5H�-	�9�̀��?� 73,258 96,079 (551) (686) 72,707 95,393 
�����&0+���	� 21,578 24,891 - - 21,578 24,891 
0�=V/#�� 204,409 427,679 - (165) 204,409 427,514 
>�'������/)*�&1�&+, 38,984 40,271 (829) (102) 38,155 40,169 
,� &*+)*�0�-#/B����� 3,147 2,753 - - 3,147 2,753 

-��5H���&0+����� - 1,374 - - - 1,374 

�0% 341,376 593,047 (1,380) (953) 339,996 592,094 

 
 (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
  

��5��/� 
���ก������*#��5��/�@&H
9�:�%?*5+�-/�4��12�� #H��� -��5H�5�9&*F, - -/�4� 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
-��5H�-	�9�̀��?� 72,659 94,518 (551) (686) 72,108 93,832 
�����&0+���	� 21,578 24,891 - - 21,578 24,891 
0�=V/#�� 204,409 427,679 - (165) 204,409 427,514 
>�'������/)*�&1�&+, 38,984 40,271 (829) (102) 38,155 40,169 
,� &*+)*�0�-#/B����� 3,147 2,753 - - 3,147 2,753 

�0% 340,777 590,112 (1,380) (953) 339,397 589,159 

10. 4�����:�!��	���*���/��  
(&�+0�: J�����) 

 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
*?ก&�1.ก�%-��J�ก� 33,475 33,653 33,466 33,653 
5+�@'H�+��*+0�&�H� 3,435 6,967 3,435 6,898 
,F2�k 5,063 4,577 4,246 3,730 
�0%-�����J�C&%/�901��,F2� 41,973 45,197 41,147 44,281 
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11. �������	�"����1���+��  
 9���*��/�@��������+,�=�%�12)-#�@���ก��9���9PJ��ก��ก�� %1���*�9,1�##��=+, ��1. 

 (&�+0�: J�����) 

'F2,������ �/�9�1�ก'	���)*H0 -�#-+0�9���*��/� ��5��/� 
5+�9GF2,ก��#H,�5+�

E,�9���*��/� 

%?*5+�=�%��D'1
=�%0�41��5��/� - 

-/�4� 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
   (�H,�*�) (�H,�*�)       

������ 9'1��C 9��##�.� 
�	�ก�# 

48,000 48,000 100 100 48,000 48,000 (5,390) (4,908) 42,610 43,092 

������  ��!� 
,,-9=�9*1� �	�ก�# 

4,711 4,711 100 100 4,711 4,711 (4,711) (1,178) - 3,533 

�0%     52,711 52,711 (10,101) (6,086) 42,610 46,625 

  
 5,�ก�����<	�ก�#����+�����1��B5�����1�� �)*��!���$$�6� #%�ก�$ (���1���+��) 
 9%F2,0���12 24 ก/%>�J��4C 2554 �12���'/%5S�ก��%ก��������5��.��12 1/2554 )*�9%F2,0���12 27 9%���� 2554 �12

���'/%-�%�DG?HVF,&/H�����	��
 2554  #H%1%=�,�/%�=�@&H������7����B5��-�H�����4/�ก��E,�ก*/+%������ B#�@&H
������7�	�ก��;F.,)*����B,�ก��ก����.�&%# (Entire Business Transfer) ��ก ������ 9'1��C 9��##�.� �	�ก�# 
(69'1��C9��##�.�8) B#���5�;F.,E��ก��ก����.�&%#�� %+=2	�ก0+�%?*5+������D'1���>��1 (Tax Book Value) E,�
���J�C-��E,�9'1��C9��##�.� S 0��B,�ก��ก�� )*�9%F2,9'1��C9��##�.�B,�E��ก��ก����.�&%#@&Hก��������79-�̀�-�.�
)*H0 9'1��C9��##�.����	�ก��9*�ก������)*�'	�����D'1����1 �,ก��ก�1.�12���'/%-�%�DG?HVF,&/H���� #H%1%=�,�/%�=�@&H
ก��%ก��G?H%1,	����E,�������7#	�9���ก��@#k �129ก12�0EH,�ก��ก��9EH�;F.,ก��ก��#��ก*+�0B#�5	��<�V<����B�'�C
E,�ก*/+%������9�:�-	�5�D 

 9JF2,ก+,@&H9ก�#���B�'�C�125/H%5+�@�9'��9A��Kก��@&H)ก+ก*/+%������ �12���'/%5S�ก��%ก�����&��E,�������75��.�
�12 4/2554 *�0���12 12 ก�กQ�5% 2554 �<� #H%1%=�9&`�',�0+�ก*/+%������ %+%150�%�	�9�:�=H,�@'H0�41ก������
B5��-�H�����4/�ก��E,�ก*/+%������B#�0�41ก��;F.,)*����B,�ก��ก����.�&%# (Entire Business Transfer) ��ก
9'1��C9��##�.� )*�9'1��C9��##�.����	�ก��9*�ก������)*�'	�����D'1����1 9�:�@&H9'1��C9��##�.�5+,�k*#E��#ก��
#	�9���4/�ก��E,�9'1��C9��##�.���ก0+�9'1��C9��##�.���J�H,%#	�9���ก��9*�ก������)*�'	�����D'1=+, �  

 9%F2,0���12 18 ก/%>�J��4C 2556 �12���'/%0�-�%�DG?HVF,&/H�E,������� 9'1��C 9��##�.� �	�ก�# 5��.��12 2/2556  #H%1%=�
,�/%�=�@&H9'1��C9��##�.��	�ก���#��9�1��9*�ก������7)*�)=+�=�.�G?H'	�����D'1 )*�@�0��9#1�0ก���1.G?H'	�����D'1E,�
9'1��C9��##�.� #H�	�ก���#��9�1��9*�ก������ 9'1��C 9��##�.� �	�ก�# ก��ก����0�J�S�'�C9�1���H,�)*H0  
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12.      �*�$�� ��-��5���	
ก��! 
   (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% 

 -�����J�C;F2�
)-#�%?*5+�
=�%�12=1@&%+ -�����J�C;<2�)-#�%?*5+�=�%��5��/� 

 

�12#�� 

,�5��             
-+0�

������/�
,�5��)*�

-+0�
������/�

�12#�� 
95�F2 , ��� ก �
)*�,/�ก�SC 

9 5 �F2 , �
= ก ) =+ �
=�#=�.�)*�
95�F2 , � @ 'H
-	���ก��� 

��� 
J�&�� 

-� � � �� J �C
� � & 0+ � �
=� # =�. � ) * �
ก+,-�H�� �0% 

��-��	�/��-��*��*"��+        
S 0���12 1 %ก��5% 2554 42,427 126,454 163,393 33,081 17,416 18,070 400,841 
;F.,9J�2% 500 555 10,220 4,119 547 19,810 35,751 
�	�&�+�� - (562) (9,951) (2,869) (734) (119) (14,235) 
B,�9EH� (,,ก) - 5,832 32,629 (8,609) 2,359 (32,211) - 
=1��5� 38,968 - - - - - 38,968 
S 0���12 31 4��0�5% 2554 81,895 132,279 196,291 25,722 19,588 5,550 461,325 
;F.,9J�2% - 6 1,720 62 2,127 9,219 13,134 
�	�&�+��/=�#�	�&�+�� (13,897) (27,020) (235) - - (153) (41,305) 
B,�9EH� (,,ก) - 5,259 8,571 358 285 (14,473) - 
S 0���12 31 4��0�5% 2555 67,998 110,524 206,347 26,142 22,000 143 433,154 
-+��4/�����-�4�4�        
S 0���12 1 %ก��5% 2554 - 56,323 90,282 18,604 7,766 - 172,975 
5+�9-F2,%��5�-	�&����
 - 9,020 21,600 4,671 3,274 - 38,565 
5+ � 9 -F2 , % � �5�-	 �&�� � -+ 0��12
�	�&�+�� 

- (374) (9,028) (2,779) (581) - (12,762) 

B,�9EH� (,,ก) - (3,508) 6,765 (4,303) 1,046 - - 
S 0���12 31 4��0�5% 2554 - 61,461 109,619 16,193 11,505 - 198,778 
5+�9-F2,%��5�-	�&����
 - 8,502 22,702 3,856 3,474 - 38,534 
5+ � 9-F2 ,%��5�-	 �&���-+ 0��12

�	�&�+��/ =�#�	�&�+�� - (10,130) (216) - - - (10,346) 
S 0���12 31 4��0�5% 2555 - 59,833 132,105 20,049 14,979 - 226,966 
���-+�4	�<������()*        
S 0���12 31 4��0�5% 2554 81,895 70,818 86,672 9,529 8,083 5,550 262,547 

S 0���12 31 4��0�5% 2555 67,998 50,691 74,242 6,093 7,021 143 206,188 

-+��4/�����-�4%�����
D      
2554 (27 *H����� �0%,�?+@�=H��/�ก��G*�= -+0��129&*F,�0%,�?+@�5+�@'H�+��@�ก��E��)*����&��) 38,565 

2555 (25 *H����� �0%,�?+@�=H��/�ก��G*�= -+0��129&*F,�0%,�?+@�5+�@'H�+��@�ก��E��)*����&��) 38,534 
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   (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 -�����J�C;F2�

)-#�%?*5+�
=�%�12=1@&%+ -�����J�C;<2�)-#�%?*5+�=�%��5��/� 

 

�12#�� 

,�5��              
-+0�

������/�
,�5��)*�

-+0�
������/�

�12#�� 
95�F2,���ก�

)*�,/�ก�SC 

95�F2,�
=ก)=+�

=�#=�.�)*�
95�F2,�@'H
-	���ก��� 

��� 
J�&�� 

-�����J�C
��&0+��

=�#=�.�)*�
ก+,-�H�� �0% 

��-��	�/��-��*��*"��+        
S 0���12 1 %ก��5% 2554 42,427 126,454 162,275 26,562 15,810 18,070 391,598 
;F.,9J�2% 500 555 10,223 4,108 1,157 19,810 36,353 
�	�&�+�� - (562) (3,707) (1,751) (340) (119) (6,479) 
B,�9EH� (,,ก) - 5,832 32,629 (8,609) 2,359 (32,211) - 
=1��5� 38,968 - - - - - 38,968 
S 0���12 31 4��0�5% 2554 81,895 132,279 201,420 20,310 18,986 5,550 460,440 
;F.,9J�2% - 6 1,720 62 2,127 9,219 13,134 
�	�&�+��/=�#�	�&�+�� (13,897) (27,020) (235) - - (153) (41,305) 
B,�9EH� (,,ก) - 5,259 8,571 358 285 (14,473) - 
S 0���12 31 4��0�5% 2555 67,998 110,524 211,476 20,730 21,398 143 432,269 
-+��4/�����-�4�4�        
S 0���12 1 %ก��5% 2554 - 56,323 89,257 12,615 6,189 - 164,384 
5+�9-F2,%��5�-	�&����
 - 9,020 21,508 4,648 3,324 - 38,500 
5+ � 9-F2 ,%��5�-	 �&���-+ 0��12

�	�&�+�� - (374) (3,208) (1,738) (206) - (5,526) 
B,�9EH� (,,ก) - (3,508) 6,765 (4,303) 1,046 - - 
S 0���12 31 4��0�5% 2554 - 61,461 114,322 11,222 10,353 - 197,358 
5+�9-F2,%��5�-	�&����
 - 8,502 22,703 3,851 3,596 - 38,652 
5+ � 9-F2 ,%��5�-	 �&���-+ 0��12

�	�&�+��/ =�#�	�&�+�� - (10,130) (216) - - - (10,346) 
S 0���12 31 4��0�5% 2555 - 59,833 136,809 15,073 13,949 - 225,664 
���-+�4	�<������()*        
S 0���12 31 4��0�5% 2554 81,895 70,818 87,098 9,088 8,633 5,550 263,082 

S 0���12 31 4��0�5% 2555 67,998 50,691 74,667 5,657 7,449 143 206,605 

-+��4/�����-�4%�����
D      
2554 (27 *H����� �0%,�?+@�=H��/�ก��G*�= -+0��129&*F,�0%,�?+@�5+�@'H�+��@�ก��E��)*����&��) 38,500 

2555 (25 *H����� �0%,�?+@�=H��/�ก��G*�= -+0��129&*F,�0%,�?+@�5+�@'H�+��@�ก��E��)*����&��) 38,652 
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 ������7 #H��#@&H%1ก�����9%����5��12#��B#�G?H���9%����5�,�-��@�9#F,�4��0�5% 2554 B#�@'H9กSTC0�41
9��1��9�1����5�=*�# (Market Approach)   

 ���*�9,1�#E,��12#��#��ก*+�0)-#�=�%��5��12=1@&%+%1#���1. 
(&�+0�: J�����) 

 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
��5��/� 30,401 42,927 30,401 42,927 
-+0�9J�2%��กก��=1��5� 37,597 38,968 37,597 38,968 
��5��12=1@&%+ 67,998 81,895 67,998 81,895 

13. 4�����:�!��+�*�����  
 %?*5+�=�%��D'1E,�-�����J�C %+%1=�0=� S 0���12 31 4��0�5% 2555 )*� 2554 )-#� #H#���1. 

 (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% 
 -?=�ก��G*�=)*�

95�F2,�&%��ก��5H� ;,a)0�C5,%J�09=,�C 
 

�0% 
S 0���12 31 4��0�5% 2555:    
��5��/� 16,105 28,593 44,698 
&�ก: 5+�=�#�	�&�+��-�-% (16,049) (8,446) (24,495) 
%?*5+�=�%��D'1 56 20,147 20,203 
S 0���12 31 4��0�5% 2554:    
��5��/� 16,105 28,551 44,656 
&�ก: 5+�=�#�	�&�+��-�-% (15,838) (5,523) (21,361) 
%?*5+�=�%��D'1  267 23,028 23,295 

 
 (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 -?=�ก��G*�=)*�

95�F2,�&%��ก��5H� ;,a)0�C5,%J�09=,�C �0% 
S 0���12 31 4��0�5% 2555:    
��5��/� 16,105 28,593 44,698 
&�ก: 5+�=�#�	�&�+��-�-% (16,049) (8,446) (24,495) 
%?*5+�=�%��D'1 56 20,147 20,203 
S 0���12 31 4��0�5% 2554:    
��5��/� 16,105 28,551 44,656 
&�ก: 5+�=�#�	�&�+��-�-% (15,838) (5,523) (21,361) 
%?*5+�=�%��D'1  267 23,028 23,295 
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 ก��ก�����,#%?*5+�=�%��D'1E,�-�����J�C %+%1=�0=�-	�&����
 2555 )*� 2554 )-#� #H#���1. 
 (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
%?*5+�=�%��D'1=H��
 23,295 11,833 23,295 11,805 
;F.,;,a)0�C5,%J�09=,�C 42 13,523 42 13,534 
5+�=�#�	�&�+�� (3,134) (2,061) (3,134) (2,044) 
%?*5+�=�%��D'1�*���
 20,203 23,295 20,203 23,295 

14. ����ก���/�����4�6�#�ก4E����ก������ 
 9���ก?H�F%����-�.���ก-V����ก��9���9�:�9���ก?H@��?�=�v0-�DD�@'H9�����ก4��5��&*��)&+� 5�##,ก9�1.�@�,�=��

�H,�*� 3.69 V<�,�=���H,�*� 3.97 =+,�
 (2554: ,�=���H,�*� 1.50 V<�,�=���H,�*� 4.14 =+,�
) 
15. �#����*6ก��-��5���#����*6�/�� 

     (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
9�H�&�1.ก��5H� - ก��ก���129ก12�0EH,�ก�� 8,536 4,785 8,536 24,099 
9�H�&�1.ก��5H� - ก��ก���12 %+9ก12�0EH,�ก�� 41,860 176,392 41,860 176,392 
9�H�&�1.,F2� - ก��ก���129ก12�0EH,�ก�� 1,493 3,140 1,493 4,120 
9�H�&�1.,F2� - ก��ก���12 %+9ก12�0EH,�ก�� 22,729 24,354 22,726 24,353 
5+�@'H�+��5H���+�� - ก��ก���129ก12�0EH,�
ก�� 

46 - 164 - 

5+�@'H�+��5H���+�� - ก��ก���12 %+9ก12�0EH,�
ก�� 

7,977 13,237 7,266 11,545 

9�H�&�1.5+�;F.,95�F2,���ก� - 1,646 - 1,646 
�0%9�H�&�1.ก��5H�)*�9�H�&�1.,F2� 82,641 223,554 82,045 242,155 

16. 4%����,�
��3�)�!����������:��ก���  
 �	��0�9���-	��,�G*���B�'�C������0E,�J��ก���;<2�9�:�9���'#9'�J��ก���9%F2,,,ก��ก���)-#� #H#���1. 

  (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
0���,�ก:�����3-��ก��,�
��3�)�!���
D 1,278 1,010 1,278 508 
=H��/����ก��@��W��/���  193 228 193 192 
=H��/�#,ก9�1.� 50 40 50 33 
E�#�/���กก�����%�Sก��=�%&*�ก5S�=A�-=�C

���ก��>���12����?H@���&0+���
 109 - 109 - 
���B,�J��ก�����ก�������+,� - - - 545 

0���,�ก:�����3-��ก��,�
��3�)�!
���
D 1,630 1,278 1,630 1,278 
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 5+�@'H�+��9ก12�0ก��G*���B�'�C������0E,�J��ก����0%,�?+@�-+0�E,�ก	� �&�F,E�#�/�)-#� #H#���1.  
 (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
=H��/����ก��@��W��/���  193 228 193 192 
=H��/�#,ก9�1.� 50 40 50 33 
G * E � # �/ � � � ก ก � � � � � % � S ก � � = � % & *� ก

5S�=A�-=�C���ก��>���12����?H@��
  109 - 109 - 
���B,�J��ก�����ก�������+,� - - - 545 
�0%5+�@'H�+���12����?H@�-+0�E,�ก	� �&�F,E�#�/� 352 268 352 770 
5+�@'H�+��#��ก*+�0����?H@����ก��=+, ��1.@�-+0�E,�

ก	� �&�F,E�#�/�  
   

5+�@'H�+��@�ก��E��)*����&�� 352 268 352 770 
  
 -%%=�K���12-	�5�D@�ก�����%�Sก��=�%&*�ก5S�=A�-=�C���ก��>�� S 0�����9%��-�/� #H#���1. 

 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 
 (�H,�*�=+,�
) (�H,�*�=+,�
) (�H,�*�=+,�
) (�H,�*�=+,�
) 
,�=��5�#*# 4.1 3.9 4.1 3.9 
,�=��ก��E<.�9���9#F,�@�,��5=  5.0 5.0 5.0 5.0 
,�=��ก��9�*12��)�*�@��	��0�

J��ก��� (E<.�,�?+ก��,��/) 0 - 30.0 0 - 30.0 0 - 30.0 0 - 30.0 
  
 �	��0�9���>���G?กJ��=�%B5��ก��G*���B�'�C-	�&����
�W��/���)*�-,��
�H,�&*��)-#� #H#���1. 

 (&�+0�: J�����) 
 >���G?กJ��=�%B5��ก��G*���B�'�C 

 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
�
 2555  1,630 1,630 
�
 2554 1,278 1,278 
�
 2553 1,010 508 

17. �	���/���	�� 
 9%F2,0���12 29 9%���� 2553 �12���'/%-�%�DG?HVF,&/H�����	��
 2553  #H%1%=�,�/%�=�@&H��#-��&/H�9J�2%�/��	��0� 

54 *H��&/H� %?*5+�=�� 0H&/H�*� 1 ��� 9JF2,9-�,E��@&H)ก+�/55*@�0��	�ก�# (Private Placement) )*�/&�F,
@&H)ก+���'�'� (Public Offering) 

 B#�9%F2,0���12 18 %ก��5% 2554 �12���'/%5S�ก��%ก�����&��5��.��12 1/2554  #H%1%=�,�/%�=�@&H��#-��&/H�9J�2%
�/�=�%%=��12���'/%-�%�DG?HVF,&/H�����	��
 2553 #��ก*+�0@&H)ก+�/55*@�0��	�ก�#�	��0� 27 *H��&/H�@���5�&/H�
*� 5.50 ��� B#�ก	�&�#0���,�;F.,)*����'	���9���5+�&/H�-�%�D   9J�2%�/��1.@�0���12 20 %ก��5% 2554  

 ������7-�%��V��#-��&/H�9J�2%�/��1. #H��.�&%#B#�%15+�@'H�+���129ก12�0EH,�B#�=��ก��ก��9J�2%�/�#��ก*+�0�	��0� 
0.5 *H�����;<2�VF,9�:�-+0�&�ก��ก-+0�9ก��%?*5+�&/H�  
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 ������7 #H�#��9�1��ก��9J�2%�/�'	���)*H0#��ก*+�0ก��ก����0�J�S�'�C9%F2,0���12 25 %ก��5% 2554 
18.       4%�������กF���� 
 >��@=H����DD�=�E,�%�=�� 116 )&+�J����'��DD�=�������%&�'��	�ก�# J.A. 2535 ������7=H,���#-��ก	� �

-/�4�����	��
-+0�&�<2� 0H9�:��/�-	��,� %+�H,�ก0+��H,�*� 5 E,�ก	� �-/�4�����	��
&�ก#H0��,#E�#�/�-�-%�ก
%� (VH�%1) ��ก0+��/�-	��,��1.��%1�	��0� %+�H,�ก0+��H,�*� 10 E,��/�      �#��9�1�� -	��,�=�%กQ&%��
#��ก*+�0 %+-�%��V�	� ��+��9����W�G* #H 

19. 4+���ก���	�#�กก���*��-�4�����:�! 
 -+0�9ก���/���กก��=1��5�-�����J�C 9�:�-+0�9ก���/���กก��=1��5��12#�� -+0�9ก���/���กก��=1��5�-�����J�C

#��ก*+�0 %+-�%��V�	�%�&�กก��E�#�/�-�-%)*� %+-�%��V�+��9�:�9����W�G* #H 
20. -+�")�#+�������ก1�� 

���ก��5+�@'H�+��)�+�=�%*�ก�S����ก,�#H0����ก��5+�@'H�+���12-	�5�D#��=+, ��1. 
  (&�+0�: J�����) 
 ��ก��9����0% ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 2555 2554 2555 2554 

9���9#F,�)*�5+�)��)*�G*���B�'�C,F2�E,�J��ก��� 79,152 92,332 77,956 85,944 
5+�9-F2,%��5�)*�=�#�	�&�+�� 41,668 40,608 41,786 40,544 
5+�-+�9-��%ก��E��)*�B|�S� 51,872 74,554 51,834 55,449 
5+�E�-+�-��5H� 37,765 42,292 35,739 37,194 
0�=V/#��)*�0�-#/-�.�9�*F,�@'H � 655,561 943,949 655,561 943,949 
ก��9�*12��)�*�@�-��5H�-	�9�̀��?�)*������&0+���	� 26,585 19,564 25,037 (44,115) 

21. ��$�	��+��	�� 
 E�#�/�=+,&/H�E�.�JF.�K��5	��0SB#�&��E�#�/�-	�&����
�129�:�E,�G?HVF,&/H�E,�������7 ( %+�0%ก	� �E�#�/�

9�`#9-�̀�,F2�) #H0��	��0�V�09P*12�V+0��.	�&��กE,�&/H�-�%�D�12,,ก,�?+@���&0+���
 
 E�#�/�=+,&/H�E�.�JF.�K��)-#�ก��5	��0S #H#���1. 

 ��ก��9����0% 
 

E�#�/�-	�&����
 
�	��0�&/H�-�%�D                

V�09P*12�V+0��.	�&��ก E�#�/�=+,&/H� 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (J�����) (J�����) (J��&/H�) (J��&/H�) (���) (���) 
��$�	��+��	����6�:/6�'��       
E�#�/� (128,600) (11,944) 225,000 223,225 (0.572) (0.054) 

 
 ��ก��9���9PJ��ก��ก�� 
 

E�#�/�-	�&����
 
�	��0�&/H�-�%�D                

V�09P*12�V+0��.	�&��ก E�#�/�=+,&/H� 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (J�����) (J�����) (J��&/H�) (J��&/H�) (���) (���) 

��$�	��+��	����6�:/6�'��       
E�#�/� (130,372) (15,168) 225,000 223,225 (0.579) (0.068) 
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22. ���������ก������#%�5�ก���4+����� 
������7)*��������+,�#	�9���ก��ก��@�-+0����9#1�0 5F, ก��G*�=)*��	�&�+��-��5H����ก��9ก�=�)*�
ก��9ก�=�)���?� B#�%1-+0�������>?%�A�-=�C&*�ก��.�@����9�A ��)*�=+�����9�A EH,%?*���ก��9���
�	 � ) � ก = � % -+ 0 � � � � � � � >? %� A � - = �C E , � � �� �� � 7 ) * � � �� �� � �+ , � -	 � & �� � �
 -�. � -/ # 0� � �12 
31 4��0�5% 2555 )*� 2554 %1#��=+, ��1.  
 (&�+0�: *H�����) 
 -+0���� -+0���� ก��=�#���ก��

��D'1 
��ก��9��� 

 E��@����9�A E��=+�����9�A ��&0+��ก�� �0% 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
��� #H��ก>���,ก 466 435 505 991 - - 971 1,426 
��� #H��&0+��-+0���� - 172 4 15 (4) (185) - 2 
��� #H��.�-�.� 466 607 509 1,006 (4) (185) 971 1,428 
ก	� ���กก��#	�9������=�%
-+0����       128 221 
��� #H)*�5+�@'H�+���12 %+ #H�W�
-+0�:         

��� #H,F2�       22 14 
5+�@'H�+��@�ก��E��       (92) (124) 
5+�@'H�+��@�ก�����&��       (97) (106) 
5+�B-&/H�ก��G*�=-+0��129ก�#

��กก��G*�==2	�ก0+�ก	�*��
ก��G*�=�ก=�       (71) - 

5+�@'H�+�����ก��9���       (19) (17) 
E�#�/�-	�&����
       (129) (12) 

 ������7 )*��������+,�@'H9กSTC@�ก��ก	�&�#��5���&0+��ก��=�%�12ก*+�0 0H@�&%��9&=/���ก,���ก��9���
EH, 6 

23.     ก���	�4%������*6��)*: 
 ������7)*�J��ก���������7 #H�+0%ก����#=�.�ก,��/�-	��,�9*1.��'1JE<.�=�%J����'��DD�=�ก,��/�-	��,�9*1.��

'1J J.A. 2530 B#�������7)*�J��ก������+��-%��9EH�ก,��/�9�:����9#F,�@�,�=���H,�*� 2 E,�9���9#F,� 
ก,��/�-	��,�9*1.��'1J�1.���&��B#������� &*�ก���J�C��#ก��ก,��/� ��-BกH �	�ก�# )*����+��@&H)ก+J��ก���9%F2,
J��ก�����.�,,ก��ก���=�%��9�1��0+�#H0�ก,��/�E,�������7 @���&0+���
 2555 ������7 #H�+��9���-%��
ก,��/�9�:��	��0�9��� 0.1 *H����� (2554: 0.2 *H�����) 

24. ����
G�,� 
9����W�G* ,�/%�=�B#� 9����W�G*�+�� 9����W�G*�+��=+,&/H� 

  (J�����) (���) 
9����W�G*����	��
 -	�&����
 2553 �12���'/%-�%�DG?HVF,&/H�9%F2,

0���12 27 9%���� 2554 9,000 0.04 
   �0%9����W�G*-	�&����
 2554  9,000 0.04 
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25. 0���,�ก:��5����*64���*���#�ก�$�H6� 
25.1 0���,�ก:�����4�((��)+�$%�������� 
 ������7 #H9EH��	�-�DD�9'+��129ก12�0EH,�ก��ก��9'+�JF.��12,�5��9JF2,@'H9�:�-	���ก��� �12=�.�B����� 5*��-��5H�)*�

,/�ก�SC �0%V<�5+����ก���129ก12�0EH,�ก��ก��9'+� ,��/E,�-�DD�%1����90*�=�.�)=+ 1 �
V<� 5 �
 
 S 0���12 31 4��0�5% 2555 )*� 2554 ������7%1�	��0�9���E�.�=2	��12=H,��+��@�,��5=��.�-�.�>��@=H-�DD�9'+�

#	�9������ #���1. 
 (&�+0�: *H�����) 

 ��ก��9����0%/                                    
��ก��9���9PJ��ก��ก�� 

 2555 2554 
�+��'	���>��@�   

>��@� 1 �
 5 28 
%�กก0+� 1 �
 )=+ %+9ก�� 5 �
 2 6 

25.2      ก��-6%�
��ก�� 
 S 0���12 31 4��0�5% 2555 ������7%1&���-F,5.	����ก���12,,กB#�4��5��@���%������79�:��	��0� 4 *H��

��� (2554: 8 *H�����) ;<2�9ก12�09�F2,�ก��>���G?กJ������]���=�������ก��=�%�ก=�4/�ก��E,�������7;<2�
���ก,�#H0� &���-F,5.	����ก��9JF2,5.	����ก��ก��@'H aa}��	��0� 2 *H����� (2554: 2 *H�����) 9JF2,5.	�
���ก��ก���Q���=�=�%-�DD�;F.,E��EH�0-��ก��&�+0������K��*)*�������9,ก'��	��0� 2 *H����� (2554: 
6 *H�����) 

26. �-�/����/����ก������ 
26.1 �3����ก��������-����4*��� 
 95�F2,�%F,���ก��9����12-	�5�DE,�������7=�%�12����%,�?+@�%�=�K��ก����D'1P����12 107 6ก��)-#����ก��

)*�ก��9�U#9G�EH,%?*-	�&���95�F2,�%F,���ก��9���8 ���ก,�#H0� 9���-#)*����ก��9�1��9�+�9���-# *?ก&�1.
ก��5H�)*�*?ก&�1.,F2� 9���9��ก9ก����D'1)*�9���ก?H�F%����-�.� )*�9�H�&�1.ก��5H�)*�9�H�&�1.,F2� ������7%150�%
9-12���129ก12�0EH,�ก��95�F2,�%F,���ก��9���#��ก*+�0 )*�%1�B����ก�����&��50�%9-12��#���1. 
� �"������%��
ก��&����
�	$�� 
������7%150�%9-12��#H��ก��@&H-��9'F2,�129ก12�09�F2,�ก��*?ก&�1.ก��5H�)*�*?ก&�1.,F2� [\�����&��50�5/%50�%9-12��
�1.B#�ก��ก	�&�#@&H%1�B����)*�0�41ก��@�ก��50�5/%-��9'F2,�129&%��-% #����.�������7�<� %+5�#0+��� #H���
50�%9-1�&���129�:�-���-	�5�D��กก��@&H-��9'F2, �,ก��ก�1.  ก��@&H-��9'F2,E,�������7 %+%1ก��ก���/ก=�0
9�F2,���ก������7%1K��E,�*?ก5H��12&*�ก&*��)*�%1,�?+�	��0�%�ก��� �	��0�9���-?�-/#�12������7,��=H,�
-?D9-1���กก��@&H-��9'F2,5F,%?*5+�=�%��D'1E,�*?ก&�1.ก��5H�)*�*?ก&�1.,F2��12)-#�,�?+@���)-#�K���ก��9��� 
� �"��������ก�'��%�ก�(��� 
������7%150�%9-12����ก,�=��#,ก9�1.��12-	�5�D,��9ก12�09�F2,�ก��9���[�ก4��5�� 9���9��ก9ก����D'1)*�9���ก?H�F%
����-�.��12%1#,ก9�1.� ,�+�� �ก̀=�% 9�F2,���ก-�����J�C)*�&�1.-�����ก��9���-+0�@&D+%1,�=��#,ก9�1.��12����E<.�
*�=�%,�=��=*�# &�F,%1,�=��#,ก9�1.�5��12;<2�@ก*H951��ก��,�=��=*�#@��W��/���S 0���12 31 4��0�5% 2555 
-�����J�C)*�&�1.-�����ก��9����12-	�5�D-�%��V��#=�%���9>�,�=��#,ก9�1.� )*�-	�&���-�����J�C)*�&�1.-��
���ก��9����12%1,�=��#,ก9�1.�5��12-�%��V)�ก=�%0���125��ก	�&�#  #H#���1. 
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 ,�=��#,ก9�1.�    
 ����E<.�*�  %+%1  ,�=�� 

 
=�%��5�

=*�# 
,�=��

#,ก9�1.� �0% #,ก9�1.� 
    (�H,�*�=+,�
) 
4�����:�!���ก������     
9���-#)*����ก��9�1��9�+�9���-# 1 7 8 0.75 - 0.87 
*?ก&�1.ก��5H�)*�*?ก&�1.,F2� 78 86 164 - 

 79 93 172  

��*64�����ก������     

9���ก?H�F%����-�.���ก-V����ก��9��� 392 - 392 3.69 - 3.97 

9�H�&�1.ก��5H�)*�9�H�&�1.,F2� - 83 83  

 392 83 475  
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#,ก9�1.� �0% #,ก9�1.� 
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) 
4�����:�!���ก������     
9���-#)*����ก��9�1��9�+�9���-# 6 14 20 0.25 - 0.87 
*?ก&�1.ก��5H�)*�*?ก&�1.,F2� - 239 239 - 

 6 253 259  

��*64�����ก������     

9���9��ก9ก����D'14��5�� 2 - 2 MOR 

9���ก?H�F%����-�.���ก-V����ก��9��� 521 - 521 2.04 - 3.28 

9�H�&�1.ก��5H�)*�9�H�&�1.,F2� - 224 224 - 

 523 224 747  
-����4*���#�ก�����5�ก�
�*��� 
������7%150�%9-12����ก,�=��)*ก9�*12���12-	�5�D,��9ก12�09�F2,���กก��E��-��5H�9�:�9���=��=+�����9�A 
������7 #H=ก*��	�-�DD�;F.,E��9���=��=+�����9�A*+0�&�H� ;<2�-+0�@&D+%1,��/-�DD� %+9ก��&�<2��
9JF2,@'H9�:�
95�F2,�%F,@�ก�����&��50�%9-12�� ;<2� S 0���12 31 4��0�5% 2555 )*� 2554 ������7 %+%1�,#5�9&*F,E,�
-�DD�;F.,E��9���=��=+�����9�A*+0�&�H� 
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������7%1�,#5�9&*F,E,�-�����J�C)*�&�1.-�����ก��9����129�:�-ก/*9���=��=+�����9�A #���1. 
 S 0���12 31 4��0�5% 2555 

-ก/*9��� -�����J�C���ก��9��� &�1.-�����ก��9��� ,�=��)*ก9�*12��9P*12� 
 (*H��) (*H��) (���=+,&�+0�9���=��=+�����9�A) 

9&�1�D-&��K,9%��ก� 2.5 5.1 30.5824 
9&�1�D,,-9=�9*1� 0.1 - 31.7267 
�?B� 0.1 - 40.4974 

 
 S 0���12 31 4��0�5% 2554 

-ก/*9��� -�����J�C���ก��9��� &�1.-�����ก��9��� ,�=��)*ก9�*12��9P*12� 
 (*H��) (*H��) (���=+,&�+0�9���=��=+�����9�A) 

9&�1�D-&��K,9%��ก� 3.1 1.6 31.6422 
9&�1�D,,-9=�9*1� 0.2 - 32.1495 

26.2 ���-+��	��<�������-�/����/����ก������ 
 9�F2,���ก95�F2,�%F,���ก��9���-+0�@&D+E,�������7��#,�?+@����9>�����-�.� ������7�<����%�S%?*5+��/=�4��%

E,�95�F2,�%F,���ก��9���@ก*H951��ก��%?*5+�=�%��D'1�12)-#�@���)-#�K���ก��9��� 
 %?*5+��/=�4��% &%��V<� �	��0�9����12G?H;F.,)*�G?HE��=ก*�)*ก9�*12��-�����J�Cก��@�ES��12��.�-,�[\��%150�%

�,��?H )*�9=`%@�@�ก��)*ก9�*12��)*�-�%��V=+,�,���5�ก�� #H,�+��9�:�,�-��@�*�ก�S��12 %+%150�%
9ก12�0EH,�ก�� 0�41ก��ก	�&�#%?*5+��/=�4��%E<.�,�?+ก��*�ก�S�E,�95�F2,�%F,���ก��9��� %?*5+��/=�4��%��ก	�&�#
��ก��5�=*�#*+�-/# &�F,ก	�&�#E<.�B#�@'H9กSTCก��0�#%?*5+��129&%��-%  
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
To the Shareholders of Thai Ha Public Company Limited 
 
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Thai Ha Public Company Limited and 
its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2012, and 
the related consolidated statement of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows 
for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, 
and have also audited the separate financial statements of Thai Ha Public Company Limited for the same 
period. 
 
Management's Responsibility for the Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. 
 
Auditor's Responsibility 
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my 
audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement.  An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on 
the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal 
control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design 
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements. I believe that the audit evidence I have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion. 
 
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 2012, their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with 
Thai Financial Reporting Standards. 
 
 
Siraporn Ouaanunkun 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3844 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

As at 31 December 2012 

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2012 2011 2012 2011

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 7,646,211          19,951,824        6,073,860          5,126,360          

Trade and other receivables 6,8 163,417,171      239,205,213      166,327,571      235,158,889      

Inventories 9 339,995,825      592,093,898      339,397,043      589,159,231      

Other current assets 10 41,972,829        45,196,962        41,147,259        44,280,507        

Total current assets 553,032,036      896,447,897      552,945,733      873,724,987      

Non-current assets

Investments in subsidiaries 11 -                        -                        42,610,156        46,624,752        

Property, plant and equipment 12 206,187,922      262,547,394      206,604,989      263,082,434      

Other intangible assets 13 20,203,121        23,294,842        20,203,122        23,294,842        

Other non-current assets

   Rental deposits and guarantees paid 

      to related parties 6 1,931,050          2,504,550          1,931,050          1,481,050          

   Others 2,387,442          2,802,785          906,649             895,704             

Total non-current assets 230,709,535      291,149,571      272,255,966      335,378,782      

Total assets 783,741,571      1,187,597,468   825,201,699      1,209,103,769   

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

As at 31 December 2012

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2012 2011 2012 2011

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Bank overdrafts -                        1,477,175          -                        903,123             

Short-term loans from financial institutions 14 391,887,500      521,188,550      391,887,500      521,188,550      

Short-term loans from related party 6 -                        -                        40,000,000        -                        

Trade and other payables 6,15 82,641,412        223,553,993      82,044,561        242,155,405      

Other current liabilities 3,168,218          7,067,624          2,936,582          6,504,295          

Total current liabilities 477,697,130      753,287,342      516,868,643      770,751,373      

Non-current liabilities

Provision for long-term employee benefits 16 1,630,286          1,278,066          1,630,286          1,278,066          

Total non-current liabilities 1,630,286          1,278,066          1,630,286          1,278,066          

Total liabilities 479,327,416      754,565,408      518,498,929      772,029,439      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

As at 31 December 2012

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2012 2011 2012 2011

Shareholders' equity

Share capital 17

   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  225,000,000      225,000,000      225,000,000      225,000,000      

Share premium 129,885,205      129,885,205      129,885,205      129,885,205      

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 18 8,744,428          8,744,428          8,744,428          8,744,428          

   Unappropriated  (96,817,686)      30,411,530        (94,524,283)      34,476,289        

Other components of shareholders' equity 37,602,208        38,990,897        37,597,420        38,968,408        

Total shareholders' equity 304,414,155      433,032,060      306,702,770      437,074,330      

Total liabilities and shareholders' equity 783,741,571      1,187,597,468   825,201,699      1,209,103,769   

-                        -                        -                        -                        

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

For the year ended 31 December 2012

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2012 2011 2012 2011

Profit or loss:

Revenues

Sales income 970,882,568      1,428,006,544   967,216,240      1,309,173,727   

Other income

   Gain on exchange 2,398,871          2,064,221          2,398,871          2,064,221          

   Gain (loss) on sale of property, plant and equipment 16,801,175        257,198             16,801,175        (606,883)           

   Others 2,463,789          10,813,425        1,831,445          11,860,728        

Total revenues 992,546,403      1,441,141,388   988,247,731      1,322,491,793   

Expenses

Cost of sales 842,413,295      1,206,427,408   840,241,041      1,127,441,944   

Overhead costs attributable to operating at below

   normal production capacity 70,592,443        -                        70,592,443        -                        

Selling expenses 91,932,038        123,882,304      90,367,982        99,574,705        

Administrative expenses 97,234,550        105,538,444      97,889,047        94,113,405        

Total expenses 1,102,172,326   1,435,848,156   1,099,090,513   1,321,130,054   

Profit (loss) before finance cost and

   income tax expenses (109,625,923)    5,293,232          (110,842,782)    1,361,739          

Finance cost (18,974,281)      (17,236,895)      (19,528,778)      (16,529,647)      

Loss for the year (128,600,204)    (11,943,663)      (130,371,560)    (15,167,908)      

Other comprehensive income:

Exchange differences on translation of financial 

   statements in foreign currency (17,701)             22,489               -                        -                        

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

Other comprehensive income for the year (17,701)             38,990,897        -                        38,968,408        

Total comprehensive income for the year (128,617,905)    27,047,234        (130,371,560)    23,800,500        

Basic loss per share 21

   Loss (0.572)               (0.054)               (0.579)               (0.068)               

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries 

For the year ended 31 December 2012

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements

Other components of equity

Other comprehensive income

Exchange differences

Issued and  on translation of Surplus on Total other Total

 fully paid up Retained earnings    financial statements revaluation of components of shareholders'

share capital Share premium Appropriated Unappropriated in foreign currency assets shareholder's equity equity

Balance as at 1 January 2011 198,000,000         8,924,623             8,148,371           51,950,850           -                              -                            -                               267,023,844           

Issuance of additional share capital (Note 17) 27,000,000           120,960,582         -                          -                            -                              -                            -                               147,960,582           

Transferred to retained earnings -                            -                            596,057              (596,057)               -                              -                            -                               -                              

Dividend paid (Note 24) -                            -                            -                          (8,999,600)            -                              -                            -                               (8,999,600)              

Total comprehensive income for the year -                            -                            -                          (11,943,663)          22,489                    38,968,408           38,990,897              27,047,234             

Balance as at 31 December 2011 225,000,000         129,885,205         8,744,428           30,411,530           22,489                    38,968,408           38,990,897              433,032,060           

Balance as at 1 January 2012 225,000,000         129,885,205         8,744,428           30,411,530           22,489                    38,968,408           38,990,897              433,032,060           

Transferred surplus on revaluation of assets

   to retained earnings as a result of disposal -                            -                            -                          1,370,988             -                              (1,370,988)            (1,370,988)               -                              

Total comprehensive income for the year -                            -                            -                          (128,600,204)        (17,701)                   -                            (17,701)                    (128,617,905)          

Balance as at 31 December 2012 225,000,000         129,885,205         8,744,428           (96,817,686)          4,788                      37,597,420           37,602,208              304,414,155           

-                          

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. -                          
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STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries 

For the year ended 31 December 2012

(Unit: Baht)

Separate financial statements

Other components of equity

Other comprehensive income

Issued and Surplus on

 fully paid up Retained earnings revaluation of Total

share capital Share premium Appropriated Unappropriated assets shareholders' equity

Balance as at 1 January 2011 198,000,000             8,924,623                 8,148,371                 59,239,854               -                                            274,312,848             

Issuance of additional share capital (Note 17) 27,000,000               120,960,582             -                               -                               -                                            147,960,582             

Transferred to retained earnings -                               -                               596,057                    (596,057)                  -                                            -                               

Dividend paid (Note 24) -                               -                               -                               (8,999,600)               -                                            (8,999,600)               

Total comprehensive income for the year -                               -                               -                               (15,167,908)             38,968,408                           23,800,500               

Balance as at 31 December 2011 225,000,000             129,885,205             8,744,428                 34,476,289               38,968,408                           437,074,330             

Balance as at 1 January 2012 225,000,000             129,885,205             8,744,428                 34,476,289               38,968,408                           437,074,330             

Transferred surplus on revaluation of assets

   to retained earnings as a result of disposal -                               -                               -                               1,370,988                 (1,370,988)                            -                               

Total comprehensive income for the year -                               -                               (130,371,560)           -                                            (130,371,560)           

Balance as at 31 December 2012 225,000,000             129,885,205             8,744,428                 (94,524,283)             37,597,420                           306,702,770             

-                               

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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CASH FLOW STATEMENT

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

For the year ended 31 December 2012 

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

Cash flows from operating activities

Loss before tax (128,600,204)    (11,943,663)      (130,371,560)    (15,167,908)      

Adjustments to reconcile loss before tax to net cash 

   provided by (paid from) operating activities:

   Depreciation and amortisation 41,668,106        40,608,455        41,786,080        40,543,768        

   Allowance for doubtful accounts (reversal) (1,144,265)        4,706,462          (2,188,325)        2,241,731          

   Reduction of inventory to net realisable value 427,554             939,013             427,554             952,820             

   Loss (gain) on sales of property, plant and equipment (16,801,175)      (345,577)           (16,801,175)      518,504             

   Written-off of fixed assets 153,264             3,185,031          153,264             3,153,913          

   Allowance for impairment of investments -                        -                        4,014,596          6,085,978          

   Provision for long-term employee benefits 352,220             267,651             352,220             224,983             

   Unrealised loss on exchange 484,560             436,880             484,560             436,880             

   Interest expenses 17,774,373        15,674,421        18,342,313        15,086,881        

Profit (loss) from operating activities before  

   changes in operating assets and liabilities (85,685,567)      53,528,673        (83,800,473)      54,077,550        

Operating assets (increase) decrease

   Trade and other receivables 78,960,200        28,300,528        73,451,014        20,934,376        

   Inventories 251,670,519      (22,329,775)      249,334,634      (86,022,631)      

   Other current assets 4,195,011          13,058,426        3,700,649          11,205,985        

   Other assets 988,844             202,294             (460,945)           (539,082)           

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade and other payables (140,982,529)    (21,151,870)      (160,282,711)    3,201,388          

   Other current liabilities (3,899,406)        3,161,484          (3,567,713)        3,251,053          

Cash flows from operating activities 105,247,072      54,769,760        78,374,455        6,108,639          

   Cash paid for interest expenses (17,703,885)      (15,721,144)      (18,169,908)      (15,129,659)      

   Cash paid for income tax expenses (567,400)           (1,044,912)        (567,400)           (474,786)           

Net cash flows from (used in) operating activities 86,975,787        38,003,704        59,637,147        (9,495,806)        

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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CASH FLOW STATEMENT (CONTINUED)

Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries

For the year ended 31 December 2012 

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2012 2011 2012 2011

Cash flows from investing activities

Acquisition of property, plant and equipment (13,133,806)      (35,750,853)      (13,133,806)      (36,353,042)      

Acquisition of intangible assets (42,500)             (13,522,829)      (42,500)             (13,533,575)      

Proceeds from sales of property, plant and equipment 47,607,302        1,668,439          47,607,302        298,009             

Net cash flows from (used in) investing activities 34,430,996        (47,605,243)      34,430,996        (49,588,608)      

Cash flows from financing activities

Decrease in bank overdrafts and short-term loans 

   from financial institutions (133,694,695)    (123,719,159)    (133,120,643)    (84,267,671)      

Cash receipt from short-term loan from related party -                        -                        40,000,000        -                        

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

Dividend paid -                        (8,994,510)        -                        (8,994,510)        

Net cash flows from (used in) financing activities (133,694,695)    15,246,913        (93,120,643)      54,698,401        

Increase (decrease) in translation adjustments (17,701)             22,489               -                        -                        

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (12,305,613)      5,667,863          947,500             (4,386,013)        

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

Cash and cash equivalents at end of year 7,646,211          19,951,824        6,073,860          5,126,360          

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 year ended 31 December 2012  
1. General 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 140 Moo 5, 
Tambol Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom. 

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 2012, 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 statements. 

  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”): 

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 under the caption of “Exchange differences on translation of financial 
statements in foreign currency” in the statements of changes in shareholders’ equity. 
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Company’s name Nature of business 
Country of 

incorporation 
Percentage of 
shareholding 

   2012 2011
   Percent Percent 

Cheer Trading Company 
Limited 

Distributor of consumer goods in 
Thailand (currently cease its 
operation) 

Thailand 99.99 99.99 

Thai Ha Australia PTY. Import and distribution of consumer 
goods in Australia 

Australia 100.00 100.00 
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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.  New accounting standards 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 

Financial Reporting Standard: 

TFRS 8 Operating Segments 

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 
between 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. The management of the 
Company and its subsidiaries expects the adoption of this accounting standard to have the effect of 
decreasing the Company and its subsidiaries’ brought-forward other components of shareholders’ 
equity of the year 2013 by approximately Baht 8 million (the Company only: approximately Bath 8 
million). 
In addition, the Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 30/2555 - 34/2555, 
published in the Royal Gazette on 17 January 2013, mandating the use of accounting treatment 
guidance and accounting standard interpretations as follows. 
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   Effective date

Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets 1 January 2013 

Accounting Standard Interpretation:  

SIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014 

Financial Reporting Standard Interpretations:  

TFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains a Lease 1 January 2014 

TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014 

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014 
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The management of the Company has assessed the effect of these standards and believes that 
Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets, SIC 29, TFRIC 4 and TFRIC 12 are 
not relevant to the business of the Company. Management is still evaluating the first-year impact to the 
financial statements of the adoption of TFRIC 13 and has yet to reach a conclusion. 

4. Significant accounting policies 
4.1 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.  
 Interest income  
 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.   
4.2 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. 
4.3 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.  

4.4 Inventories  
 Finished goods and work in process are valued at the lower of standard cost (which approximates 

actual cost) and net realisable value. Standard cost includes all production costs and attributable 
factory overheads. 

 Raw materials, packing materials, 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. 

4.5 Investments  
 Investments in subsidiaries are accounted for in the separate financial statements using the cost 

method net of allowance for impairment of investments (if any). 
4.6 Property, plant and equipment/Depreciation 
 Land is stated at revalued amount. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated 

depreciation 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 does not differ materially from fair value at the end of the reporting 
period. 
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 Differences arising from the revaluation are dealt with in the other comprehensive income and the 
cumulative increase is recognised in equity under the heading of “Revaluation surplus”. 
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 Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis 
over the following estimated useful lives:  

  Land improvement - 5 – 20 years 
  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 
included in profit or loss when the asset is derecognised. 

4.7 Borrowing costs 
All borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest 
and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. 

4.8 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   5 – 10 years 

4.9 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. 

4.10 Long-term leases  
 Leases of property, plant or equipment which do not transfer substantially all risks and rewards of 

ownerships are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in 
profit or loss on a straight line basis over the lease term. 
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4.11 Foreign currencies 
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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. 

4.12 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. (if any) 

4.13 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 
contributed 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.  
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in profit 
or loss. 
For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits, the Company elected to recognise the 
transitional 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. 

4.14 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.  

4.15 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.  
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5. Significant accounting judgements and estimates 
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 The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards 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 
estimates 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 
prolonged 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 to review estimate useful lives and 
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 
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase 
rate, mortality rate and staff turnover rate. 

6. 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.  
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 (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Transaction with parent company     
Gain on sale of property and plant 16,778 - 16,778 - 
Sales of trade mark - 9,000 - 9,000 
Trademark license fee 294 - 294 - 
Rental expense 4,050 - 4,050 - 
Transactions with subsidiary companies     
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 (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2012 2011 2012 2011
(eliminated from the consolidated financial 
statements) 

    

Sales of goods - - 4,097 166,434 
Other income - - - 463 
Purchase of goods - - - 18,355 
Service expenses - - 215 249 
Sale promotion expenses - - - 4,138 
Interest expense - - 574 - 
Transactions with related companies     
Sales of goods 1,151 2,428 1,151 2,428 
Purchase of goods 46,657 68,283 46,657 49,242 
Rental expense 11,032 14,650 11,032 10,232 
Service expenses 2,455 5,399 2,455 3,838 
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 comparison 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 trademark - As per appraisal report plus a certain margin 

Purchase of goods - Agreed price, which is determined by the management to provide 
an adequate return to cover operating expenses. 

Rental expenses  - As per agreement.  

Service expenses - As per agreement. 

Sale promotion expenses   - Actual cost 

Trademark license fee - As per agreement 

Sale of property and plant - As mutual agreement 

Interest expense - As per agreement 
As at 31 December 2012 and 2011, the balances of the accounts between the Company and those 
related companies are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Trade and other receivables – related parties (Note 8)     

The parent company - 9,630 - 9,630 
Subsidiaries - - 3,242 6,673 
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(Unit: Thousand Baht) 
Consolidated 

 financial statements 
Separate 

financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Related companies (related by common shareholder and 

/ or directors) 123 1,412 123 1,412 

Total trade and other receivables – related parties 123 11,042 3,365 17,715 

     
Rental deposits and guarantee paid to related parties     

The parent company 450 - 450 - 

Related company (related by common directors) 1,481 2,505 1,481 1,481 

Total rental deposits and guarantee paid to related parties 1,931 2,505 1,931 1,481 

     
Trade and other payables – related parties (Note 15)     

The parent company 495 - 495 - 
Subsidiaries - - 118 20,294 
Related companies (related by common shareholders 

and / or directors) 9,580 7,925 9,580 7,925 

Total trade and other payables – related parties 10,075 7,925 10,193 28,219 

     
Short-term loan from related party     

Subsidiary company - - 40,000 - 

Directors and management’s benefits 
During the year ended 31 December 2012 and 2011, the Company and its subsidiaries had employee 
benefit expenses of their directors and management as below. 

(Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated          

financial statements 
Separate            

financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Short-term employee benefits 7,131 12,715 7,131 11,847 
Post-employment benefits 488 212 488 212 

Total 7,619 12,927 7,619 12,059 

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

 

Consolidated          
financial statements 

Separate            
financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Cash 254 450 250 450 
Bank deposits 7,392 19,502 5,824 4,676 

Total 7,646 19,952 6,074 5,126 
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 As at 31 December 2012, bank deposits in saving accounts carried interests between 0.75 and 0.87 
percent per annum (2011: between 0.25 and 0.87 percent per annum). 

8. Trade and other receivables 
     (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated         

financial statements 
Separate           

financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Trade accounts receivables – related parties    
Aged on the basis of due dates     
 Not yet due 118 170 118 3,795 
 Past due     
 Up to 3 months - 960 - 3,464 
 3 – 6 months - 76 1,718 76 
  6 – 12 months 5 - 984 - 

Total trade receivables – related parties 123 1,206 2,820 7,335 

Trade accounts receivables – unrelated parties    
Aged on the basis of due dates     
 Not yet due 90,879 119,042 90,782 118,862 
 Past due     
 Up to 3 months 47,670 79,776 47,482 77,525 
  3 – 6 months 6,319 16,743 6,273 15,539 
 6 – 12 months 6,427 11,782 6,224 3,414 
 Over 12 months 17,231 4,540 12,749 2,500 

Total 168,526 231,883 163,510 217,840 
Less: Allowance for doubtful debts (5,253) (6,397) (568) (2,758) 

Total trade receivables – unrelated  
   parties, net 163,273 225,486 162,942 215,082 

Total trade receivable – net 163,396 226,692 165,762 222,417 

Other receivables     
Other receivables – related parties - 9,836 545 10,380 
Other receivables – unrelated parties, net 21 2,677 21 2,362 

Total other receivables 21 12,513 566 12,742 

Total trade and other receivables – net 163,417 239,205 166,328 235,159 

9. Inventories 
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  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements 

 

 
Cost 

Reduce cost to net 
realisable value Inventories – net 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Finished goods 73,258 96,079 (551) (686) 72,707 95,393 

รายงานประจําป 2555  

Annual Report 2012 



121 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements 

 

 
Cost 

Reduce cost to net 
realisable value Inventories – net 

Work in process 21,578 24,891 - - 21,578 24,891 
Raw materials 204,409 427,679 - (165) 204,409 427,514 
Packing materials 38,984 40,271 (829) (102) 38,155 40,169 
Spare parts and factory supplies 3,147 2,753 - - 3,147 2,753 

Goods in transit - 1,374 - - - 1,374 

Total 341,376 593,047 (1,380) (953) 339,996 592,094 

 
(Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

 

 
Cost 

Reduce cost to net 
realisable value Inventories – net 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Finished goods 72,659 94,518 (551) (686) 72,108 93,832 
Work in process 21,578 24,891 - - 21,578 24,891 
Raw materials 204,409 427,679 - (165) 204,409 427,514 
Packing materials 38,984 40,271 (829) (102) 38,155 40,169 

Spare parts and factory supplies 3,147 2,753 - - 3,147 2,753 

Total 340,777 590,112 (1,380) (953) 339,397 589,159 

10. Other current assets 
  (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated          

financial statements 
Separate            

financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Revenue department receivable 33,475 33,653 33,466 33,653 
Prepaid expenses 3,435 6,967 3,435 6,898 
Other 5,063 4,577 4,246 3,730 

Total other current assets 41,973 45,197 41,147 44,281 

11. 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 
impairment of 
investments 

Carrying amounts 
based on        

cost method – net 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
   (%) (%)       

Cheer Trading Co., Ltd. 48,000 48,000 100 100 48,000 48,000 (5,390) (4,908) 42,610 43,092 
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   (Unit: Thousand Baht) 

Company’s name 

Allowance for 
impairment of 
investments 

Carrying amounts 
based on        Shareholding 

percentage Paid-up capital Cost cost method – net 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
   (%) (%)       

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

Total     52,711 52,711 (10,101) (6,086) 42,610 46,625 

 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. 1/2011, 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 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 authorised 
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. 4/2011, 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 minimise until it reaches a point at which it is ready to 
be dissolved and liquidated. 

 On 18 February 2013, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cheer Trading Company 
Limited No. 2/2013 passed a resolution to dissolve Cheer Trading and to appoint the liquidator and on 
this date the liquidator of Cheer Trading registered Cheer Trading’s dissolution with the Ministry of 
Commerce. 

12. 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 2011 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 
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(Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated financial statements 

 Revaluation 
basis Cost basis 

Buildings 
and building 
improvement
, and land 

improvement

Assets 
under 

installation 
and under 

construction

Furniture, 
fixtures andMachinery 

and 
equipment 

 
office 

equipment 
Motor 

vehicles  Land   Total 

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 
Additions - 6 1,720 62 2,127 9,219 13,134 
Disposals/write off (13,897) (27,020) (235) - - (153) (41,305) 
Transfers in (out) - 5,259 8,571 358 285 (14,473) - 
31 December 2012 67,998 110,524 206,347 26,142 22,000 143 433,154 
Accumulated 
depreciation: 

       

1 January 2011 - 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 
Depreciation for the year - 8,502 22,702 3,856 3,474 - 38,534 
Depreciation on 

disposals/write off - (10,130) (216) - - - (10,346) 
31 December 2012 - 59,833 132,105 20,049 14,979 - 226,966 
Net book value:        
31 December 2011 81,895 70,818 86,672 9,529 8,083 5,550 262,547 

31 December 2012 67,998 50,691 74,242 6,093 7,021 143 206,188 

Depreciation for the year   
2011 (Baht 27 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 38,565 

2012 (Baht 25 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 38,534 
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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 
constructio

n Total 

Cost / Revalued amount:        
1 January 2011 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 
Additions - 6 1,720 62 2,127 9,219 13,134 
Disposals/write off (13,897) (27,020) (235) - - (153) (41,305) 
Transfers in (out) - 5,259 8,571 358 285 (14,473) - 
31 December 2012 67,998 110,524 211,476 20,730 21,398 143 432,269 
Accumulated 
depreciation: 

       

1 January 2011 - 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 
Depreciation for the year - 8,502 22,703 3,851 3,596 - 38,652 
Depreciation on 

disposals/write off  - (10,130) (216) - - - (10,346) 
31 December 2012 - 59,833 136,809 15,073 13,949 - 225,664 
Net book value:        
31 December 2011 81,895 70,818 87,098 9,088 8,633 5,550 263,082 

31 December 2012 67,998 50,691 74,667 5,657 7,449 143 206,605 

Depreciation for the year   
2011 (Baht 27 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 38,500 

2012 (Baht 25 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses) 38,652 
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 The 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. 

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

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Original cost 30,401 42,927 30,401 42,927 
Surplus from revaluation 37,597 38,968 37,597 38,968 

Revalued amount 67,998 81,895 67,998 81,895 

13. Intangible assets  
 The net book value of intangible assets as at 31 December 2012 and 2011 is presented below. 

                     (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements 

 

Production recipe 
and trademark Computer software Total 

As at 31 December 2012:    
Cost 16,105 28,593 44,698 

Less:  Accumulated amortisation  (16,049) (8,446) (24,495) 

Net book value 56 20,147 20,203 

    
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 

 
                     (Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

 

Production recipe 
and trademark Computer software Total 

As at 31 December 2012:    
Cost 16,105 28,593 44,698 

Less:  Accumulated amortisation  (16,049) (8,446) (24,495) 

Net book value 56 20,147 20,203 

    
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 
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 A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2012 and 2011 is presented 
below. 

 (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated 

financial statements 
Separate 

 financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Net book value at beginning of year 23,295 11,833 23,295 11,805 
Acquisition of computer software 42 13,523 42 13,534 
Amortisation  (3,134) (2,061) (3,134) (2,044) 

Net book value at end of year 20,203 23,295 20,203 23,295 

14. Short-term loans from financial institutions 
Short-term loans from financial institutions represents loans obtained from banks in the form of 
promissory notes, on which interest is charged at rates between 3.69 and 3.97 percent per annum 
(2011: at the rates between 1.50 and 4.14 percent per annum). 

15. Trade and other payables 
     (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated          

financial statements 
Separate            

financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Trade payables – related parties 8,536 4,785 8,536 24,099 
Trade payables – unrelated parties 41,860 176,392 41,860 176,392 
Other payables – related parties 1,493 3,140 1,493 4,120 
Other payables – unrelated parties 22,729 24,354 22,726 24,353 
Accrued expenses – related parties 46 - 164 - 
Accrued expenses – unrelated parties 7,977 13,237 7,266 11,545 
Other payables – purchase of     

machinery - 1,646 - 1,646 

Total trade and other payables  82,641 223,554 82,045 242,155 

16. Provision for long-term employee benefits  
 Provision for long-term employee benefits, which is compensations on employees’ retirement, was as 

follows: 
(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Defined benefit obligation at beginning of year 1,278 1,010 1,278 508 
Current service cost  193 228 193 192 
Interest cost  50 40 50 33 
Actuarial loss recognised during the year 109 - 109 - 
Transfer employees from a subsidiary - - - 545 

Defined benefit obligation at end of year 1,630 1,278 1,630 1,278 
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(Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Current service cost  193 228 193 192 
Interest cost  50 40 50 33 
Actuarial loss recognised during the year 109 - 109 - 

Transfer employee from subsidiary - - - 545 

Total expense recognised in profit or loss 352 268 352 770 

Line items under which such expenses are included in 
profit or loss     
Selling and administrative expenses 352 268 352 770 

 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 
 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2012 2011 2012 2011
 (% per annum) (% per annum) (% per annum) (% per annum) 
Discount rate 4.1 3.9 4.1 3.9 
Future salary increase rate  5.0 5.0 5.0 5.0 
Staff turnover rate 
   (depending on age) 

0 – 30.0 0 – 30.0 0 – 30.0 0 – 30.0 

  Amounts of defined benefit obligation for the current and previous two periods are as follows: 
 (Unit: Thousand Baht) 

 Defined benefit obligation 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

Year 2012 1,630 1,630 
Year 2011 1,278 1,278 
Year 2010 1,010 508 

17. 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. 1/2011 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 subscription 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 
January 2011. 

18. Statutory reserve 
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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 

รายงานประจําป 2555  

Annual Report 2012 



brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory 
reserve is not available for dividend distribution. 

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

against deficit nor used for dividend payment. 
20. Expenses by nature 

Significant expenses by nature are as follows: 
  (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2012 2011 2012 2011
Salary and wages and other employee benefits 79,152 92,332 77,956 85,944 
Depreciation and amortisation 41,668 40,608 41,786 40,544 
Advertising and promotion expenses 51,872 74,554 51,834 55,449 
Transportation expenses  37,765 42,292 35,739 37,194 
Raw materials and consumables used 655,561 943,949 655,561 943,949 
changes in inventories of finished goods and 

work in progress 
 

26,585 
 

19,564 
 

25,037 
 

(44,115) 
21. Loss per share 

Basic loss per share is calculated by dividing 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 loss per share: 

 Consolidated financial statements 

  Weighted average  

 Loss for the year number of ordinary shares Loss per share 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011
 (Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht) (Baht) 
 Baht) Baht) shares) shares)   
Basic loss per share       
 loss (128,600) (11,944) 225,000 223,225 (0.572) (0.054) 
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 Separate financial statements 

  Weighted average  

 Loss for the year number of ordinary shares Loss per share 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011
 (Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht) (Baht) 
 Baht) Baht) shares) shares)   
Basic loss per share       
 loss (130,372) (15,168) 225,000 223,225 (0.579) (0.068) 
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22. 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 
carried on both in Thailand and overseas. The financial information of the Company and its 
subsidiaries by geographical segment, for the years ended 31 December 2012 and 2011 are as 
follow. 
 (Unit: Million Baht) 
   Elimination of  
   inter-segment  
 Local Overseas revenues Consolidation 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Revenue from external customers 466 435 505 991 - - 971 1,426 

Intersegment revenues - 172 4 15 (4) (185) - 2 

Total revenues 466 607 509 1,006 (4) (185) 971 1,428 

Segment income     128 221 
Unallocated income and expenses:      
Other revenues    22 14 
Selling expenses    (92) (124) 
Administrative expenses    (97) (106) 
Overhead costs attributable to 

operating at below normal 
production capacity    (71) - 

Financial cost    (19) (17) 

Loss for the year    (129) (12) 

Transfer prices between business segments are as set out in Note 6 to the financial statements.  
23. 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 2012, the Company contributed Baht 0.1 million (2011: Baht 0.2 million) to the fund. 

24. Dividends 

Dividends Approved by Total dividends 
Dividend    
per share 

  (Thousand Baht) (Baht) 
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 
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25. Commitments and contingent liabilities 
25.1 Operating lease commitments 
 The Company has entered into lease agreements in respect of the lease of office building space, 

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

 As at 31 December 2012 and 2011, future minimum lease payments required under these operating 
leases agreements were as follow. 

 (Unit: Million Baht) 
 Consolidated/Separate financial statements 

 2012 2011
Payable within:   

In up to 1 year 5 28 
In over 1 year and up to 5 years 2 6 

25.2 Guarantees 
As at 31 December 2012, there were outstanding bank guarantees of Baht 4 million (2011: 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 (2011: Baht 2 million) to guarantee electricity use and Baht 2 million (2011: Baht 6 million) to 
guarantee contractual performance relating to the rice purchase-sale agreements with government 
agencies and private companies.  

26. Financial instruments 
26.1 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 and 
other receivables, bank overdraft and short-term loans from financial institutions, and trade and other 
payables. 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 
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 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. 
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 Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2012 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.  
 (Unit: Million Baht) 

 31 December 2012 

 Floating Non- interest   

 interest rate bearing Total Interest rate 

Financial Assets    (% per annum) 
Cash and cash equivalent 1 7 8 0.75 - 0.87 

Trade and other receivables 78 86 164 - 

 79 93 172  

Financial liabilities     

Short-term loans from financial institutions 392 - 392 3.69 - 3.97 

Trade and other payables - 83 83  

 392 83 475  

 
 (Unit: Million Baht) 

 31 December 2011 

 Floating Non- interest   

 interest rate bearing Total Interest rate 

Financial Assets    (% per annum) 
Cash and cash equivalent 6 14 20 0.25 - 0.87 

Trade and other receivables - 239 239 - 

 6 253 259  

Financial liabilities     

Banks overdraft  2 - 2 MOR 

Short-term loans from financial institutions 521 - 521 2.04 - 3.28 

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 

denominated 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 2012 and 2011, there is no outstanding of forward exchange contracts. 

 The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 31 December 
2012 and 2011 are summarised below.  
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 As at 31 December 2012 

 Financial Financial   
Foreign currency assets liabilities Average exchange rate 

 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 
US dollar 2.5 5.1 30.5824 
AUD 0.1 - 31.7267 
Euro 0.1 - 40.4974 

 
 As at 31 December 2011 

 Financial Financial   
Foreign currency assets liabilities Average exchange rate 

 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 
US dollar 3.1 1.6 31.6422 
AUD 0.2 - 32.1495 

26.2 Fair values of financial instruments 
 Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature, 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 

knowledgeable, 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.  

27. Capital management 
 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate 

capital structure in order to support its business and maximise shareholders value. As at 31 December 
2012, the Group's debt-to-equity ratio was 1.57:1 (2011: 1.74:1) and the Company's was 1.69:1 (2011: 
1.77:1). 

28. Approval of financial statements 
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These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 22 
February 2013. 
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