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(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

การเงินรวม
Consolidated

งบการเงินของบริษัท
Company

2555
2012

2554
2011

2553
2010

2555
2012

2554
2011

2553
2010

ฐานะการเงินรวม / FINANCIAL STATUS 

สินทรัพย์รวม
Total Assets

1,526.31 1,423.02 1,346.72 1,498.56 1,402.90 1,333.37

หนี้สินรวม 
Total Liabilities

180.86 184.36 196.42 175.57 178.16 192.00

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
Equity attributable to owners of
the company

1,344.45 1,237.99 1,149.84 1,322.99 1,224.74 1,141.36

ผลประกอบการ / OPERATING PERFORMANCE

รายได้จากการขาย
Sales Income

882.92 899.59 1,005.43  850.11 874.96 985.25

รายได้รวม 
Total Revenues

1,021.01 1,015.90 1,102.69 982.11 988.52 1,080.75

รายได้อื่น
Other Income

22.63 15.10 9.16 22.16 14.81 8.82

กำาไรขั้นต้น
Gross Profit

310.84 317.38 297.91 296.94 308.08 290.97

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
Profit attributable to equity holders of 
the company

186.78 168.47 175.56 178.57 163.70 172.02

อัตราส่วนทางการเงิน / FINANCIAL RATIO

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
Liquidity Ratio (Time)

9.38 7.55 6.05 9.48 7.69 6.09   

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
Debt to Equity Ratio (Time)

0.13 0.15 0.17 0.13 0.15 0.17

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
Return on Total Revenues (%) 

18.33 16.60 15.93 18.18 16.56 15.92

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
Return on Equity (%) 

14.48 14.12 15.97 14.02 13.84 15.74

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
Return on Total Assets (%)

12.69 12.18 13.57 12.31 11.97 13.40

หน่วยต่อหุ้น / PER SHARE

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
Earning Per Share (Baht)

10.46 9.44 9.84 10.00 9.17 9.64

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
Dividends Per Share (Baht)

n/a 4.50 4.50 n/a 4.50 4.50

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท)
Equity attributable to owners of 
the company (Baht)

75.32 69.35 64.41 74.12 68.61 63.94

จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlights
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¿“√°‘®¢Õß‡√“ §◊Õ °“√®—¥À“ ‘π§â“‡æ◊ËÕ∫√‘°“√„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“ ´÷Ëß™à«¬‡æ‘Ë¡º≈º≈‘μ·≈–
ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°√–∫«π°“√º≈‘μ¢ÕßÕÿμ “À°√√¡À≈“°À≈“¬ ∑—Èß¬—ß™à«¬‡æ‘Ë¡§ÿ≥§à“„Àâ°—∫
 ‘π§â“ ”‡√Á®√Ÿª¢Õß≈Ÿ°§â“‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥»—°¬¿“æ„π°“√·¢àß¢—π„πμ≈“¥‰¥â¥’¢÷Èπ

Our mission is to provide our customers with products and services
which increase productivity and efficiency in the manufacturing process of
diversified industries, as well as to add value to the finished products,
thereby improving competitive edge in the market place.

‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ
·≈–¬—Ëß¬◊πæ√âÕ¡°—∫§Ÿà§â“
Quality and Sustainable

Growth with Partners
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We shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling and
distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-

Sourcing of specialty chemicals from world-class suppliers to ensure regular
supply of qua ity products.
Providing technical information and training to enable customers and staff to
keep abreast of innovative technology and up-to-date market trend.
Engaging locally in activities that make our products more cost efficient and
more convenient in application.
Being a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking proper
care of the environment.care of the environment.care of the environment.care of the environment.care of the environment.

¿“√°‘®
Mission

l

White Group Public Co., Ltd.  3  3  3  3  3

‡√“®–√—°…“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ„π∏ÿ√°‘®®—¥®”Àπà“¬‡§¡’¿—≥±åÕÿμ “À°√√¡‚¥¬‡√“®–√—°…“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ„π∏ÿ√°‘®®—¥®”Àπà“¬‡§¡’¿—≥±åÕÿμ “À°√√¡‚¥¬‡√“®–√—°…“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ„π∏ÿ√°‘®®—¥®”Àπà“¬‡§¡’¿—≥±åÕÿμ “À°√√¡‚¥¬‡√“®–√—°…“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ„π∏ÿ√°‘®®—¥®”Àπà“¬‡§¡’¿—≥±åÕÿμ “À°√√¡‚¥¬‡√“®–√—°…“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ„π∏ÿ√°‘®®—¥®”Àπà“¬‡§¡’¿—≥±åÕÿμ “À°√√¡‚¥¬

°“√®—¥À“‡§¡’¿—≥±å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß®“°∫√‘…—∑ºŸâº≈‘μ™—Èππ”¢Õß‚≈° ‡æ◊ËÕ “¡“√∂√—∫ª√–°—π
°“√∫√‘°“√·°à≈Ÿ°§â“ ∑—Èß„π¥â“π§ÿ≥¿“æ¢Õß ‘π§â“·≈–ª√‘¡“≥∑’Ë‡æ’¬ßæÕ°—∫§«“¡μâÕß°“√
»÷°…“§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßæ√âÕ¡∑—Èß®—¥Ωñ°Õ∫√¡æπ—°ß“π·≈–
®—¥ —¡¡π“·°à≈Ÿ°§â“‡æ◊ËÕ„Àâ°â“«∑—π‡∑§‚π‚≈¬’„À¡à Ê ·≈–·π«‚πâ¡¢Õßμ≈“¥≈à“ ÿ¥
¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å°—∫≈Ÿ°§â“ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–≈¥μâπ∑ÿπ„π°“√º≈‘μ
¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡

We shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling and
distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-

Sourcing of specialty chemicals from world-class suppliers to ensure regular
supply of quantity products.
Providing technical information and training to enable customers and staff to
keep abreast of innovative technology and up-to-date market trend.
Engaging locally in activities that make our products more cost efficient and
more convenient in application.
Being a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking proper
care of the environment.care of the environment.care of the environment.care of the environment.care of the environment.

¿“√°‘®
Mission

White Group Public Co., Ltd.  3  3  3  3  3

‡√“®–√—°…“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ„π∏ÿ√°‘®®—¥®”Àπà“¬‡§¡’¿—≥±åÕÿμ “À°√√¡‚¥¬‡√“®–√—°…“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ„π∏ÿ√°‘®®—¥®”Àπà“¬‡§¡’¿—≥±åÕÿμ “À°√√¡‚¥¬‡√“®–√—°…“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ„π∏ÿ√°‘®®—¥®”Àπà“¬‡§¡’¿—≥±åÕÿμ “À°√√¡‚¥¬‡√“®–√—°…“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ„π∏ÿ√°‘®®—¥®”Àπà“¬‡§¡’¿—≥±åÕÿμ “À°√√¡‚¥¬‡√“®–√—°…“Õ—μ√“°“√‡μ‘∫‚μ„π∏ÿ√°‘®®—¥®”Àπà“¬‡§¡’¿—≥±åÕÿμ “À°√√¡‚¥¬

°“√®—¥À“‡§¡’¿—≥±å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß®“°∫√‘…—∑ºŸâº≈‘μ™—Èππ”¢Õß‚≈° ‡æ◊ËÕ “¡“√∂√—∫ª√–°—π
°“√∫√‘°“√·°à≈Ÿ°§â“ ∑—Èß„π¥â“π§ÿ≥¿“æ¢Õß ‘π§â“·≈–ª√‘¡“≥∑’Ë‡æ’¬ßæÕ°—∫§«“¡μâÕß°“√
»÷°…“§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßæ√âÕ¡∑—Èß®—¥Ωñ°Õ∫√¡æπ—°ß“π·≈–
®—¥ —¡¡π“·°à≈Ÿ°§â“‡æ◊ËÕ„Àâ°â“«∑—π‡∑§‚π‚≈¬’„À¡à Ê ·≈–·π«‚πâ¡¢Õßμ≈“¥≈à“ ÿ¥
¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±å°—∫≈Ÿ°§â“ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–≈¥μâπ∑ÿπ„π°“√º≈‘μ
¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡

We shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling andWe shall maintain continuous growth in the selling and
distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-distribution of industrial chemicals through:-

Sourcing of specialty chemicals from world-class suppliers to ensure regular
supply of quantity products.
Providing technical information and training to enable customers and staff to
keep abreast of innovative technology and up-to-date market trend.
Engaging locally in activities that make our products more cost efficient and
more convenient in application.
Being a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking properBeing a responsible citizen in the business society by taking proper
care of the environment.care of the environment.care of the environment.care of the environment.care of the environment.

¿“√°‘®
Mission
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We are pleased to report another year of excellent performance thereby achieving earning per share of 10.46 
baht in year 2012.  This outstanding earning underlines the strength of our organization, the right business direction, the 
effective business strategies and most importantly, the competence of our staff member at all levels.

The challenges ahead are many.  Our key mission is to increase sales revenue of chemical products.  This will be 
done through seeking new products and new markets.  We are pleased that we have reached an agreement to 
purchase the property of a major manufacturer in oleo chemical products which are mainly used in automotive tires 
and cosmetics industry. This transaction will be completed in the second quarter of year 2013.

We are in the process of applying for the establishment of a representative office in Yangon, Myanmar.  This 
office will initially undertake to study market potential for existing and new business partners who are interested to open 
new market in Myanmar which offers medium term potential for chemical products used in factories.  We are confident 
that we can reverse knowledge and technology from Thailand to Myanmar.  The entry to Myanmar is strategically 
timely and we expect to be in operation during the second half of year 2013 as well.

We shall continue to search for new business opportunities in the domestic market which include the acquisition 
of commercial properties and businesses which enhances our competitiveness and enables the company to meet 
challenges and to ensure sustainable growth.

We shall continue support for CSR programs by maintaining the good projects which we have initiated and by 
introducing new projects which meet our mission objective of taking good care of environment.

As Mr. Surin  Osathanugrah and Mr. Prasong  Sukhum will retire by rotation from the Board of Directors this year, 
we have invited Mr. Surin  Osathanugrah to be Honorary Chairman and Mr. Prasong  Sukhum to be Honorary Vice 
Chairman. 

On behalf of the Board of Directors, I would like to extend our sincere appreciation for the confidence and the 
support from customers, suppliers, financial institutions, government offices and shareholders.  Once again, I thank our 
staff members for making this outstanding performance in year 2012 possible.

On behalf of
the Board of Directors

Somchai Chaisuparakul
Managing Director

Another year of excellent performance,

achieving earning per share

of 10.46 baht in the year 2012.
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ในนามของคณะกรรมการ

สมชัย ไชยศุภรากุล
กรรมการผู้จัดการ

ความท้าทายทีร่ออยูข้่างหน้ามีมากมาย ภารกจิหลกัคอื การเพิม่ยอดขายของธรุกจิเคมภีณัฑ์ 
ซึ่งจะได้มาจากการแสวงหาสินค้าใหม่และตลาดใหม่ เป็นท่ีน่ายินดีว่าบริษัทฯ ได้เจรจาขอซื้อ 
ทรพัย์สนิของบรษิทัผูผ้ลติ ผลติภัณฑ์เคมีกรดไขมัน ซ่ึงใช้ในอตุสาหกรรมยางรถยนต์และอตุสาหกรรม 
เครื่องส�าอางค์ รายการซื้อทรัพย์สินนี้จะแล้วเสร็จในไตรมาสสองของปี 2556

เราก�าลังด�าเนินการขออนุญาตจัดตั้งส�านักงานผู้แทนที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมยีนมาร์ ในช่วงแรกส�านกังานนีจ้ะท�าหน้าทีป่ระสานงานการศกึษาตลาดเคมภีณัฑ์ โดย
จะให้บริการกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่ต้องการเปิดตลาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีโอกาสสูงในระยะกลางส�าหรับธุรกิจเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
เรามัน่ใจว่าเราจะสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยจีากประเทศไทยไปทีส่าธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ได้ การเปิดส�านักงานตัวแทนซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมกับเวลาและคาดว่าจะ 
ด�าเนินการได้ในครึ่งหลังของปี 2556 เช่นกัน

เรายังจะคงแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในประเทศต่อไป ซึ่งรวมถึงการซื้อทรัพย์สินและ
ซื้อธุรกิจที่จะเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของบริษัท และท�าให้บริษัทสามารถตอบสนองความ
ท้าทายและสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เราจะสนบัสนนุโครงการทีเ่กีย่วกบัการรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง โดยจะรกัษาโครงการ
ดีๆ ที่เราได้ริเริ่มและโครงการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อตอบสนองภารกิจของเราในการ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

เนือ่งจากปีนีค้ณุสรุนิทร์ โอสถานเุคราะห์ และคณุประสงค์ สขุมุ ได้ครบวาระการเป็นกรรมการ
บริษัทคณะกรรมการบริษัท จึงได้เรียนเชิญคุณสุรินทร์  โอสถานุเคราะห์ ให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการกิตติมศักดิ์ และคุณประสงค์  สุขุม ให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสขอบคุณในความไว้วางใจและการ
สนับสนุนอย่างดีจาก ลูกค้า เจ้าของผลิตภัณฑ์ สถาบันการเงิน หน่วยงานองค์การและผู้ถือหุ้น 
ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มีส่วนในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2555

รายงานคณะกรรมการ
Management Report

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรายงานผลประกอบการที่ดีอีกปีหนึ่งโดยสามารถท�าก�าไร

ต่อหุ้นได้ 10.46 บาท ในปี 2555 การได้ผลก�าไรสูงที่โดดเด่นนี้ จึงเป็นการเน้นถึง

ความแข็งแกร่งขององค์กรทิศทางธุรกิจที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล

และที่ส�าคัญที่สุดคือ ขีดความสามารถที่สูงของพนักงานทุกระดับ
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นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
Mr. Surin Osathanugrah
กรรมการ
Director

นายสลิล ปิ่นขยัน
Mr. Salin Pinkayan
กรรมการอิสระ
Independent Director

นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์
Miss Chantrakarn Srisawadi
กรรมการอิสระ
Independent Director

White Group
Public Company Limited
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นายสมชัย ไชยศุภรากุล
Mr. Somchai Chaisuparakul
กรรมการ
Director

นางอารยา เตชานันท์
Ms. Araya Tejanant
กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary

นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
Mr. Ratch Osathanugrah
กรรมการ
Director

นายสิทธิ์ ปรุศุดำาเกิง
Mr. Sidh Prarusudamkerng
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
Chairman, Independent Director

ผศ. ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
Assist Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai
กรรมการอิสระ
Independent Director

นายประสงค์ สุขุม
Mr. Prasong Sukhum
รองประธานกรรมการ
Vice Chairman

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors



White Group Public Company Limited8



White Group Public Company Limited 9

ผลการด�าเนินงาน

 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สามารถบริหาร

และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีผลการด�าเนินงานท่ีดีมาก 

มีก�าไรสุทธิสูงถึง 187.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 10.9 ก�าไรต่อ

หุ้น 10.46 บาท ซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ 

รายได้ :

 รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.5 จาก 1,015.9 

ล้านบาท เป็น 1,021.0 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ธุรกิจจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

 รายได้จากการขายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.8 จากปี

ก่อนจาก 874.9 ล้านบาท เป็น 850.1 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากผลกระทบ

ต่อเนือ่งจากอทุกภยัครัง้ใหญ่ปลายปี 2554 และจากการชะลอตวัของสภาวะ

เศรษฐกิจ และรายได้จากการขายดังกล่าวเป็นการขายสินค้าให้แก่บุคคล

ภายนอกถึงร้อยละ 99 ส่วนที่ขายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเพียงร้อยละ 1  

เท่านั้น 

 นอกจากนี้รายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจนี้ ลดลงร้อยละ 28 จาก 7.9 

ล้านบาท เป็น 5.7 ล้านบาท 

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

 รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน 

จาก 105.6 ล้านบาท เป็น 126.3 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มพื้นที่เช่าของ

อาคารส�านกังาน และคลงัสนิค้าส่วนขยายทีส่ร้างเสรจ็ และเริม่ให้เช่าตัง้แต่

เดือนมิถุนายน 2554 และมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นด้วย

 รายได้จากธรุกจินีร้้อยละ 94 มาจากบคุคลภายนอก ส่วนรายได้จาก

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเพียงร้อยละ 6 

Operating Results
 White Group Public Company Limited and its subsidiary were 

able to manage and operate efficiently which was resulted to have 

the excellent operating results, generating the net profit amounting 

to 187.1 million baht, higher 10.9 % from previous year, and earnings

per share at 10.46 baht which are the highest history records.

Revenues :
 The total revenues of the Company increased by 0.5 percent 

from previous year from 1,015.9 million baht to 1,021.0 million baht. 

The related details are as follows :

Industrial Chemicals Business

 The revenue from the industrial chemicals decreased by 2.8 

percent from last year, from 874.9 million baht to 850.1 million baht 

due to the continuous effect from the big flood during the last 

quarter of year 2011 and slowdown of the economy. The sales to 

external customers accounted for 99 percent while the sales to 

related companies accounted for only 1 percent.

 In addition, the Company’s commission taken on the sales 

of industrial chemicals decreased by 28 percent from 7.9 million 

baht to 5.7 million baht.

Property Rental Business

 The revenue from the property rental increased 20 percent 

from the previous year from 105.6 million baht to 126.3 million baht. 

This was mainly due to the increase in the occupancy rate of buildings 

and the increase of warehouses space which were newly built and 

rental commenced in June 2011 and the increase of the rental price 

rate also. 

 Of the total rental income, the income from tenants external 

for 94 percent while the income from the related parties 

accounted for 6 percent.

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis
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ธุรกิจจัดจำาหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย

 รายได้จากการขายตูน้ริภยัและระบบเตอืนอคัคภียั รวมทัง้รายได้จาก

การให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.0 จากปีก่อน จาก 27.4 ล้านบาท เป็น 38.9 

ล้านบาท  ซึง่กเ็ป็นการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายจากการเตบิโตของธรุกจิ

อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวในการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐ

และเอกชน หรอือาคารชดุพกัอาศยัตามแนวรถไฟฟ้า รายได้จากธรุกจินีล้้วน

เป็นการขายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอกทั้งจ�านวน 

รายได้อื่น

 รายได้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.8 จากปีก่อน จาก 15.1 ล้านบาท เป็น 

22.6 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากดอกเบี้ยรับ

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย :
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3  

จาก 332.5 ล้านบาท เป็น 333.5 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ�าแนกตามประเภท

ธุรกิจดังนี้

 

ธุรกิจจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

 ก�าไรที่ได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมจ�านวน 205.4 

ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 27.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.8  

สาเหตุหลักเป็นเพราะรายได้ของธุรกิจนี้ลดลง และอัตราก�าไรข้ันต้นของ

ธุรกิจนี้ลดลง

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

 ก�าไรจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 91.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีก่อนจ�านวน 16.4 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น

ธุรกิจจัดจำาหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย

 ก�าไรจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย  จ�านวน 

14.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.6   

ซึ่งเป็นผลจากการที่รายได้ของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น

Security and Fire Alarm Systems Business

The revenue from selling security and fire alarm systems as well as 

the service income increased by 42.0 percent from the previous 

year from 27.4 million baht to 38.9 million baht. This was mainly due 

to the increase in the sales volume from the growth of the real 

estate business which it was not the expansion of construction 

investments of both the government and private sectors together 

with the condominium construction investment along BTS route.  The 

whole revenue was from selling the products to external customers.

 

Other Income

 Other income increased by 49.8 percent from the previous 

year from 15.1 million baht to 22.6 million baht, mainly due to the 

increase in the interest income.

Profit before Expenses :
 The profit before expenses of the Company and its subsidiary 

increased by 0.3 percent from the previous year from 332.5 million 

baht to 333.5 million baht. It was classified by type of business as 

follows:

 

Industrial Chemicals Business

 The profit of the industrial chemicals business amounted to 

205.4 million baht, a decrease of 27.5 million baht or by 11.8 percent 

from the previous year, mainly due to the decrease of revenue and 

gross profit of this business. 

 

Property Rental Business

 The profit of the property rental business amounted to 91.5 

million baht, an increase of 16.4 million baht from the previous year, 

due to the increase of revenue of this business.

Security and Fire Alarm Systems Business

 The profit from selling security and fire alarm systems 

amounted to 14.7 million baht, an increase of 4.8 million baht or by 

49.6 percent from the previous year, mainly due to the increase of 

revenue of this business.
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ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อนจ�านวน 1.9 

ล้านบาท จาก 96.7 ล้านบาท เป็น 94.8 ล้านบาท

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อนจ�านวน 15.5 ล้านบาท จาก  

67.0 ล้านบาท เป็น 51.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  23.2 เนื่องจากอัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากร้อยละ 30  ในปีก่อน เป็นร้อยละ 23

ก�าไรส�าหรับปี
 สรุปก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.9 จาก 168.7 ล้านบาท เป็น 187.1 ล้านบาท     

ก�าไรต่อหุ้น
 ก�าไรต่อหุน้คดิเป็น 10.46 บาทต่อหุน้ ในขณะทีปี่ก่อนก�าไรต่อหุน้คดิ

เป็น 9.44 บาทต่อหุ้น

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2555  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์

รวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,526.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อนจ�านวน 

103.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท / Units : million baht

ณ 31 ธ.ค. 55
As at 31 Dec 2012

ณ 31 ธ.ค. 54
As at 31 Dec 2011

เพิ่ม (ลด)
Increase

(Decrease) %

สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets 1,128.2 1,017.4 110.8 10.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Non-current Assets 398.1 405.6   (7.5) (1.8)

รวมสินทรัพย์ Total Assets 1,526.3 1,423.0 103.3 7.3

Expenses 
 Selling and administrative expenses decreased by 19.0 million 

baht from the previous year from 96.7 million baht to 94.8 million 

baht.

 The corporate income tax decreased by 15.5 million baht or 

23.2 percent from the previous year from 67.0 million baht to 51.5 

million baht as the corporate income tax rate was decreased from 

the previous year from 30 percent to 23 percent.

Profit for the Year
 The total comprehensive income of the Company and its 

subsidiary for the year 2012 increased by 10.9 percent from the 

previous year from 168.7 million baht to 187.1 million baht.

 

Earnings per Share
The earnings per share was 10.46 baht, compared to the earnings 

per share in the previous year at 9.44 baht. 

Financial Position

Assets

 As at 31 December 2012, the total assets of the Company 

and its subsidiary amounted to 1,526.3 million baht, an increase of 

103.3 million baht or 7.3 percent from the previous year. The related 

details are as follows :
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สินทรัพย์หมุนเวียน

 ณ วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2555 สนิทรพัย์หมนุเวยีนมจี�านวน 1,128.2 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อน จ�านวน 110.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นผล

มาจาก

• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลดลงจ�านวน 167.0 ล้านบาท

• เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจ�านวน 279.1 ล้านบาท

 ยอดสุทธิเพิ่มขึ้น 112.1 ล้านบาท จากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 

น�าไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงขึ้น

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจ�านวน 17.3 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 10.3 จากปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากรายได้ในไตรมาส

สุดท้ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ  14.2    

• สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) จ�านวน 178.9 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 

19.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากการบริหารสินค้าคงเหลือที่

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และปีก่อนมรีะดบัสนิค้าคงเหลอืทีส่งูกว่า

ปกตเินือ่งจากบรษิทัฯ เตรยีมไว้ส�าหรบัรองรบัค�าสัง่ซือ้จากลกูค้า

ตามปกติ แต่ไม่มีการสั่งซ้ือสินค้าจากกลุ่มลูกค้าที่ประสบ

อุทกภัยเลยในไตรมาสสุดท้าย 

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจ�านวน 5.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

1.4 ล้านบาท 

Current Assets

 As at 31 December 2012, the current assets amounted to 

1,128.2 million baht, an increase of 110.8 million baht from the 

previous year. This was mainly due to the following :

• Cash and cash equivalents decreased by 167.0 million baht.

• Short-term investments increased by 279.1 million baht.

 The net was increased by 112.1 million baht derived from the 

operation profit. It was invested in short-term investment which was 

higher deposit interest rate.

• Trade and other receivables increased by 17.3 million 

baht or by 10.3 percent from previous year. This was 

mainly due to the 14.2 percent increase from revenues 

in the fourth quarter of 2012, compared to the same 

period of the previous year.

• Inventories (net) amounted to 178.9 million baht, a 

decrease of 19.9 million baht or by10 percent due to the 

efficiency in inventory management and the inventory 

level of the previous year, higher than normal level. This 

was due to the fact that the Company reserved for 

normal sale to customers, which they did not place the 

sale orders as a result of major flood in the fourth quarter 

of 2011.

• Other current assets amounted to 5.4 million baht, 

a increase of 1.4 million baht from the previous year.
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หน่วย : ล้านบาท / Units : million baht

ประเภทลูกหนี้ Types of Account Receivables จ�านวน
Amount

%

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง Account receivables - related parties  0 0

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง Account receivables - non-related parties 183.6 99.1

ลูกหนี้อื่น Other receivables 7.2 3.9

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ Less allowance for doubtful debts (5.5) (3.0)

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น Total trade and other receivables 185.3 100.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ�านวน 

398.1 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นงวดปีก่อนจ�านวน 7.5 ล้านบาท หรือ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เงินลงทุนทั่วไปจ�านวน 100 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน เป็นเงิน

ลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งซื้อมาที่

ราคาทุน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่า

ยตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวเท่ากบั 123 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก

ปีก่อน 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5

• อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ลดลงจ�านวน 9.6 ล้านบาท 

เนือ่งจากมกีารคดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี จ�านวน 12.5 ล้านบาท

• ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ เพิม่ขึน้จ�านวน 1.9 ล้านบาท เนือ่งจาก

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการซื้อเพิ่มจ�านวน 

3.5 ล้านบาท จ�าหน่ายไปจ�านวน 10.5 ล้านบาท มีการคิด 

ค่าเสือ่มเพิม่ระหว่างปี จ�านวน 1.7 ล้านบาท และมกีารตดัค่าเสือ่ม

ราคาสะสมส�าหรบัส่วนทีจ่�าหน่ายออกจ�านวน 10.3 ล้านบาท

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.1 ล้านบาท

คุณภาพของสินทรัพย์
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะท�าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ และหากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์

ดงักล่าวอาจด้อยค่า กจ็ะรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้

รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น  

ลูกหนี้

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่  ณ วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2555 จ�านวน 

185.3 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

Non-current Assets

 As at 31 December 2012, the non-current assets amounted 

to 398.1 million baht, a decrease of 7.5 million baht or by 1.8 percent 

from the previous year, with details as follows:

• Other investments amounted to 100 million baht, equal 

to the previous year’s figure. The company had investment 

in property fund units which were purchased at a cost of 

100 million baht. As at 31 December 2012, the fair value 

of such investments was 123 million baht, increased 3 

million baht or by 2.5% from the previous year.

• Investment properties decreased by 9.6 million baht due 

to depreciation for the year of 12.5 million baht. 

• Property, plant and equipment increased by 1.9 million 

baht. During 2012, the Company and its subsidiary 

purchased additional fixed assets worth 3.5 million baht, 

disposed of fixed assets worth 10.5 million baht, 

calculated additional depreciation for the year of 1.7 

million baht and accumulated depreciation of 10.3 

million baht for the fixed assets which were disposed of.

• Intangible assets (net) increased by 0.3 million baht.

• Other non-current assets decreased by 0.1 million baht.

Quality of Assets
 The Company and its subsidiary will perform impairment 

reviews in respect of property, plant and equipment as well as 

other intangible assets. In case there is an indication that any of 

the assets may be impaired, an impairment loss will be recognized 

when its carrying amount exceeds the recoverable amount.

Trade and Other Receivables

 As at 31 December 2012, trade and other receivables 

amounted to 185.3 million baht the details of which was summarized 

as follows :
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หน่วย : ล้านบาท / Units : million baht

ณ 31 ธ.ค. 55
As at 31 Dec 

2012

ณ 31 ธ.ค. 54
As at 31 Dec 

2011

เพิ่ม (ลด)
Increase

(Decrease)

%

หนี้สินมุนเวียน Current Liabilities 120.3 134.8 (14.5) (10.8)

หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-current Liabilities  60.6 49.6 11.0 22.2

รวมหนี้สิน Total Liabilities 180.9 184.4 (3.5) (1.9)

ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ Equity 1,345.4 1,238.6 106.8 8.6

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น Total Liabilities and 

Shareholders’ Equity 1,526.3 1,423.0 103.3 7.3

 การขายสนิค้าของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นการขายสนิค้าในหลาย

อุตสาหกรรม และแต่ละอุตสาหกรรมก็มีระยะเวลาเก็บหนี้แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้ 

61 วัน เทียบกับปีก่อนที่เก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้ 67 วัน

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�านวน  5.5 ล้าน

บาท ฝ่ายบริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ จะไม่เกินจ�านวนเงินที่

ได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 3 เดือน ก็มี

จ�านวนเพียง 1.4 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญในการบริหารสินค้าคงคลัง

เพื่อให้เหมาะสมกับค�าสั่งซื้อของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความ 

หลากหลาย  อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือดีข้ึนคิดเป็น 4.01 เท่า 

เทียบกับปีก่อนซึ่งคิดเป็น 4.55  เท่า ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มจาก 

ปีก่อน จาก 79  วัน เป็น 89 วัน

 ส่วนสนิค้าส�าเร็จรปูที่เสื่อมคุณภาพบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการ

ปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับไว้ครบถ้วนแล้ว

สภาพคล่อง

• อัตราส่วนสภาพคล่อง  

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 

2555 เท่ากับ 9.38 เท่า เทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 7.55 เท่า จึง

ถือได้ว่ามีสภาพคล่องสูงขึ้นมาก

แหล่งที่มาของเงินทุน

 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สิน

และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,526.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

วันสิ้นงวดปีก่อน 103.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 The Company and its subsidiary sell their products to many 

industrial sectors with each sector having a different collection 

period. However, the average collection period of the Company 

and its subsidiary in 2012 was 61 days, compared to the previous 

year’s average collection period of 67 days.

 The allowance for doubtful debts of the Company and its 

subsidiary amounted to 5.5 million baht. The management believed 

that no additional credit risk beyond the amounts provider. 

Moreover, the receivables which were more than three months 

overdue amounted to 1.4 million baht only.

Inventories

 The Company and its subsidiary place strong emphasis on 

the management of their inventories, ensuring that they are at 

levels suitable to the expected number of orders to be placed by 

customers from a wide range of industries. As a result, the inventory 

turnover amounted to 4.01 times, compared to the previous year’s 

inventory turnover of 4.55 times.The average selling period increased 

from the previous year from 79 days 89 days.

 For finished products which were obsolete, the Company and 

its subsidiary had already adjusted to net reliable value.

Liquidity

• Liquidity Ratio

The liquidity ratio of the Company and its 

subsidiary in 2012 amounted to 9.38 times, compared to 

7.55 times in the previous year. This showed that the 

liquidity was much higher in 2012.

Sources of Funds

 As at 31 December 2012, the total liabilities and shareholders’ 

equity of the Company and its subsidiary amounted to 1,526.3 

million baht, an increase of 103.3 million baht from the previous year. 

The related details were as follows :
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หน่วย : ล้านบาท / Units : million baht

ปี 2555
For the Years 

ended 
31 Dec 2012

ปี 2554
For the Years 

ended 
31 Dec 2011

เพิ่ม (ลด) 
Increase 

(Decrease)

%

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน Net cash from operating activities 179.8 146.1 33.7 23.1

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน Net cash from (used in) investing activities (267.1) 227.0 (494.1) (217.7)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน Net increase (decrease) in cash and cash 

equivalents

(79.7) (80.3) (0.6) (0.7)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

Cash and cash equivalents at the 

beginning of year

(167.0) 292.8 (459.8) (157.0)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันต้นปี

352.4 59.6 292.8 491.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันสิ้นปี

Cash and cash equivalents at  

end of year

185.4 352.4 (167.0) (47.4)

   

หนี้สิน

 หนีส้นิหมนุเวยีน จ�านวน 120.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14.5 ล้าน

บาท เป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�านวน 3.6 ล้านบาท 

ภาษเีงนิได้นติบิคุคลค้างจ่ายลดลงจ�านวน 9.6 ล้านบาท และหนีส้นิหมนุเวยีน

อื่นลดลงจ�านวน 1.3 ล้านบาท

 หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 60.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.0 

ล้านบาท เป็นผลมาจากได้รบัเงนิมดัจ�าจากลกูค้าเพ่ิมขึน้ 8.2 ล้านบาท และ

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง 0.4 ล้านบาท และมีหนี้สิน

ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.2 ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,345.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 106.8 

ล้านบาท เนื่องจากผลการด�าเนินงานของปี 2555 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 186.8 

ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 80.3 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วน

ได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจ�านวน 0.3 ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 

วันสิ้นงวด 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจ�านวน 185.4 ล้านบาท มรีายละเอยีด ดงันี้

Liabilities

 The current liabilities amounted to 120.3 million baht, a 

decrease of 14.5 million baht from the previous year. This was 

mainly due to the decrease of 3.6 million baht in trade and other 

payables, the decrease of 9.6 million baht in income tax payable 

as well as the decrease of 1.3 million baht in other current liabilities.

 The non-current liabilities amounted to 60.6 million baht, an 

increase of 11.0 million baht from the previous year. This was due to 

the increase of 8.2 million baht in deposits from customers, the 

decrease of 0.4 million baht in the provision for long-term 

ฅemployee benefits, as well as the increase of 3.2 million baht in 

other non-current liabilities.

 The shareholders’ equity amounted to 1,345.4 million baht, 

an increase of 106.8 million baht from the previous year. This was 

mainly due to the performance in 2012 with a net profit of 186.8 

million baht and the dividend payment of 80.3 million baht and 

equity attributable to non-controlling interests of the subsidiary 

increased by 0.3 million baht.

Statements of Cash Flows

 As at 31 December 2012, the cash and cash equivalents of 

the Company and its subsidiaries amounted to 185.4 million baht, 

the details of which were as follows :
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 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 

2510 ภายใต้ชื่อบริษัท ไว้ท์แอนด์โก จ�ากัด และได้แปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2522 ปัจจุบัน

จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 

ประเภทคือ

• ธุรกิจด้านการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

• ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

• ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย

 ในปี 2555 แม้ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะเติบโตถึงร้อยละ 6.4 แต่

กเ็ป็นการเตบิโตมากในบางอตุสาหกรรมเท่านัน้ โดยเฉพาะมาตรการรถยนต์

คนัแรกของรฐับาล ได้ช่วยสนบัสนนุอตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรม

ที่ต ่อเนื่องกับยานยนต์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่วนการผลิตภาค

อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกชะลอตัวเล็กน้อย ซ่ึงเป็นผลกระทบจาก

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป และญี่ปุ่น ที่มีการชะลอตัว

หรือฟื้นตัวในระดับต�่า

 แม้จะได้รับผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ก็มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย จาก 1,015.9 

ล้านบาท เป็น 1,021.0 ล้านบาท

 White Group Public Co., Ltd. was inaugurated on 10 August 

1967 under the name of White & Co., Ltd. and then became a 

public company. The company was registered in the Stock Exchange 

of Thailand (SET) in 1979 and now is classified in the category of 

petrochemicals and chemicals.

 Company’s operation can be categorized into three major 

activities.

• Import and distribution of industrial chemicals

• Property rental business

• Joint venture business with subsidiary

 Although Thailand’s 2012 economic growth raised by 6.4 

percent, only some industries saw the bright side of their growth rate. 

The government’s tax rebate for first-time car buyer tremendously 

supported automotive industry and other relevant industries to grow 

by leaps and bounds, while the industrial production for exports 

slightly slowed down as an impact of the economic slow down and 

low-growth economy in U.S., Europe and Japan.

 Even the inside and outside factors effected the company’s 

operation, the company and its subsidiaries gained slightly higher 

revenue at 1,021.0 million baht from 1,015.9 million baht from the 

last year. 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Details of Company’s Operations
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ธุรกิจด้านการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรม

 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัท 

ผูผ้ลติชัน้น�าของโลกนีถ้อืเป็นธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ เพราะได้รบัความส�าเรจ็

ในการด�าเนินธุรกิจมากว่า 46 ปี จนปัจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไทย

  รายได้ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 80 ก็มาจากธุรกิจหลักนี้ 

ในครึ่งปีแรกของปี 2555 ธุรกิจนี้ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤต 

น�้าท่วมในปลายปี 2554 และจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ แต่ราย

ได้จากการขายโดยรวมของธุรกิจนี้ก็ลดลงจากปีก่อนเพียงร้อยละ 2 

จาก 875.0 ล้านบาท เป็น 850.1 ล้านบาท

 แม้การแข่งขันโดยทั่วไปยังคงรุนแรงทั้งด้านราคาและคุณภาพของ

สินค้า แต่ปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนท�าให้ธุรกิจนี้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่

เกิดขึ้น จนประสบความส�าเร็จคือ

• การมกีารวางแผนและใช้กลยทุธ์ในการรบัมอืกบัปัญหาท่ีเกดิขึน้

ในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ท�าให้สนิค้าของบรษิทัฯ 

สามารถแข่งขันได้

• การมทีมีงานการตลาดและการขาย ทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้าน 

มีความรู ้ทางด้านเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ ่ม

อุตสาหกรรม มีการติดตามวิวัฒนาการทางเทคนิคใหม่ๆ และ

แนวโน้มของตลาดล่าสุด ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการร่วมพัฒนา

ผลติภณัฑ์กบัลกูค้า เพือ่ช่วยเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาด

ให้ดีขึ้น

• การมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีระบบการจัดการคลังสินค้าและ

ระบบจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ  ISO 

9001:2008 และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

ศูนย์กระจายสินค้าก็ตั้งอยู่ในท�าเลที่สะดวกบนถนนบางนา-

ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จึงช่วยสนับสนุนการขายและ

สร้างความพอใจให้ลกูค้า เนือ่งจากสามารถจดัส่งสนิค้าให้ลกูค้า

ได้ภายในก�าหนดเวลา

Import and distribution of industrial
chemicals

 Distributing high-quality industrial chemical from the world 

leading manufacturers is the core business of the company. We 

have successfully run our business for more than 46 years and has 

gained a popularity and is widely accepted in Thailand’s Industries. 

 More than 80 % of the company’s revenue comes from this 

business. In the first half of 2012, we were still effect by the flood 

crisis in 2011 and by the economic slowdown. However, the overall 

revenue from the sale of the business as a whole was only down 2 

percent from last year’s 875.0 million Baht to 850.1 million baht.

 With intense competition on price and quality of goods, the 

key factors contributing to this business and help us overcome the 

obstacles are as follows :

• Well-planned strategies that were appropriately applied 

to cope with the issues incurred in each industry. As a 

result, the company’s products could be able to compete 

with their counterparts in the marketplace.

• Specialized marketing and sale teams that were 

knowledgeable on how to effectively use the products 

for each individual. Our team could keep themselves 

abreast of the innovative and advanced technology and the 

latest market trend considered crucial to the development 

of the products in conjunction with the customers to increase 

the competitive capacity in the marketplace.

• The distribution centers that equipped with warehouse 

and logistic system which were certified with ISO 9001:2008. 

They also provide the efficient information technology. 

The distribution centers are easily accessible and 

convenient for customers. It is located on Bangna-Trad 

Road nearby the Suvarnabhumi Airport which greatly 

contributes the sales, keeping our customers more satisfied 

with on-time delivery service
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 บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ส�าหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี

 ผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ได้แก่ สารเพิ่มคุณภาพ

ส�าหรับน�้ามันและน�้ามันหล่อลื่นที่ใช้ในเคร่ืองยนต์ (Fuel and Lubricant 

Additives) น�้ามันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (Industrial Additives) สารเร่ง

ปฏิกิริยา (Catalyst) สารเติมแต่ง (Additives) ที่ใช้ในโรงกลั่นน�้ามัน และ

สีผสมน�้ามัน (Dyes for Petroleum)

 จากการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ด้วย

การเสนอขายผลิตภัณฑ์หลายๆ ตัวแก่ลูกค้ารายเดียวกัน และการบริการที่

ครบวงจร ท�าให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการจัดซื้อสินค้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากต่างประเทศ จึงมีความ 

พึงพอใจในบริการของทีมงานของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนมาสั่งซื้อสินค้า 

จากบริษัทฯ โดยตรง ส่งผลให้ปี 2555 ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นมากกว่าร้อยละ 10  

เมื่อเทียบกับปีก่อน

 แม้การเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑ์ในอตุสาหกรรมกลุม่นีจ้ะเกีย่วข้อง

โดยตรงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่บริษัทฯ ก็ยังไม่ได้รับอานิสงส์จาก

มาตรการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลที่ออกในปี 2555 ทั้งนี้คงต้องรอจนกว่า

รถยนต์เหล่านีจ้ะพ้นก�าหนดเวลารบัประกนั แนวโน้มในปี 2556 คาดว่าตลาด

น�้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ (Lubricant Additives) และน�้ามันหล่อลื่น 

ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Additive) จะยังคงขยายตัวได้อีก แม้การ

แข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างรุนแรงท้ังด้าน

คุณภาพและราคา บริษัทฯ ยังคงเน้นการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One-Stop Service) และบริการที่ครบวงจร ควบคู่ไปกับการช่วยวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มเดิม เพื่อจะช่วยให้ลูกค้า

สามารถออกสินค้าใหม่ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสม 

    

 The company has provided chemical products to 
various industries including :

Chemicals for Petroleum and Petrochemicals

 The most important products in this category include fuel and 

lubricant additives, industrial additives, catalyst, additives used in 

oil refinery and dyes for petroleum.

 With One-Stop Service offering a wide product portfolio to 

the same customers in an integrated service, the customers find it 

convenient to purchase and develop the products.  Our customers 

who used to directly order our goods from oversea are pleased with 

this innovation and shift their purchasing channel to direct sales, 

raising the 2012 business growth more than 10 percent from last year.

 Despite a direct relation between our business and 

automative industries, we are still unable to reap the advantage 

from the Government’s first-car scheme in 2012. Hopefully, we are 

planning to advance our rights when these cars’ warranty reach 

their expiration. In 2013, the Lubricant Additives market and 

Industrial Additive market expect to grow further. Although there is 

an intense competition on price and quality of goods in this market, 

the company decided to continue its focus on the One-Stop service 

along with an integrated service, and the research and 

development project with our customers – new or old. This helps 

our customers design new products at the affordable price.
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เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร

 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ สารแต่งกลิ่น 

และรส (Flavours) เครื่องปรุงรส (Seasoning) อีมัลซิฟายเออร์ (Emulsifier) 

สแตบิไลเซอร์ (Stabilizer) มอลท์สกัด (Malt Extract) สารป้องกันการหืน

ส�าหรบัอาหาร (Antioxidant Food Grade) และผลติภณัฑ์ทีอ่ยูร่ะหว่างการ

พัฒนาสินค้ากับลูกค้า คือไอออน แลคโตเฟอริน (Iron Lactoferrin) มิลค์ 

เซราไมด์ (Milk Ceramide) และเวย์ เปปไทด์ (Whey Peptide)

 ในปี 2555  ธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ ์

รายหนึ่งได้บอกเลิกการให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มสาร

แต่งกลิ่นและรส  ท�าให้ยอดขายของธุรกิจนี้ลดลงในครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ดี

บรษิทัฯ สามารถหาผลติภณัฑ์ใหม่เข้ามาทดแทนสนิค้ากลุม่เดมิ ทัง้ยงัมกีาร

เพิม่ชนดิของผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ เพ่ือช่วยเพ่ิมยอดขาย

และเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

แต่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้าต่อไป

 แนวโน้มในปี 2556 คาดว่าตลาดนี้คงเติบโตได้อีกตามการ 

เจริญเติบโตของลูกค้ากลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่ ส่วนการเพิ่มลูกค้าส�าหรับ

สินค้ากลุ ่มใหม่อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการพัฒนาผลิตภัณฑ  ์

แต่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพยังคงมีอยู่เช่นเดิม กลยุทธ์ที่จะน�ามา

ช่วยเสริมก็คือ การให้ความรูท้างวชิาการและการให้บรกิารทีต่รงตามความ

ต้องการของลกูค้า

Chemicals for Food Industry

 The main products for this industry are flavours, seasoning, 

emulsifier, stabilizer, Malt Extract and antioxidant Food Grade. The 

products which are under development with our customers are Iron 

Lactoferrin, Milk Ceramide and Whey Peptide.

 In 2012, the company was affected by one of the manufacturing 

owner who terminated our position as their dealer for flavouring 

products. Therefore, the company’s sales decline in the second half 

of the year. However, we managed to find new products to replace 

the old ones which, luckily, spice up the product portfolio and give 

a wider range of goods. This diversity helps make up the lost sales 

and enhance the quality and efficiency of customer service to a 

better level despite the fact that it may take some time to develop 

new products with our customers.

 In 2013, it is expected that the market for these products is 

still flourishing according to the growth of the number of the existing 

customers while the increase of the new group of customers needs 

much time because it takes time to develop a new series of 

products. Quality and price competition is still prevailing. So it is 

obligatory to provide academic knowledge and suitable service to 

the customers to meet their demand and develop a wide variety 

of novel commodities simultaneously.
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เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
 

 ลกูค้าหลกัของธรุกจิกลุม่นีไ้ด้แก่สถาบนัวจิยัทัง้ของรฐับาลและเอกชน 

สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความ

หลากหลาย  ส่วนสินค้าหลักได้แก่ เคมีวิเคราะห์ (Analytical Reagents)   

อาหารเลี้ยงเชื้อส�าหรับห้องทดลอง (Culture Media) และอุปกรณ์เครื่อง

แก้วห้องทดลอง (Laboratory Glassware)  

 

  ในสองไตรมาสแรกของปี 2555 ธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบจากการที่

โรงงานอตุสาหกรรมหลายแห่งโดยเฉพาะโรงงานอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์

ต้องหยุดด�าเนินการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงความเสียหายที่ได้รับจากวิกฤต

น�้าท่วมในปลายปี 2554  ท�าให้ยอดขายเคมีวิเคราะห์ที่ใช้ในการผลิต 

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ลดลงจากปีก่อน ส่งผลท�าให้ยอดขายโดยรวมของแผนก 

ลดลงร้อยละ 13 ส่วนการขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่เป็น 300 บาทเมือ่ 1 เมษายน 2555 

มผีลกระทบต่ออตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานมาก เช่นอตุสาหกรรมอาหารทะเล 

ภาระต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้ลูกค้าพยายามลดต้นทุน โดยลูกค้าส่วนหนึ่งได้

เปลี่ยนไปใช้อาหารเลี้ยงเชื้อส�าเร็จรูป (Prepared Medium) และเครื่องมือ

ทดสอบอัตโนมัติ (Automated Rapid Test) ซ่ึงบริษัทฯ ยังไม่มีสินค้า 

ประเภทนี้ อย่างไรก็ดียอดขายของอาหารเลี้ยงเชื้อส�าหรับห้องทดลองยังคง

เตบิโตเลก็น้อย บรษิทัฯ ยงัคงเน้นกลยทุธ์การส่งเสรมิการขายโดยจดักจิกรรม

ทีเ่น้นให้ความรูท้างวชิาการแก่ผูใ้ช้ผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง และเป็นกลยทุธ์

ส�าคัญที่บริษัทฯ จะยังใช้ต่อไปอีก

 แนวโน้มในปี 2556 สินค้าเคมีวิเคราะห์น่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจาก

การฟ้ืนตวัของโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ ทีเ่ปิดด�าเนนิการเตม็ท่ีแล้ว อย่างไร

ก็ดีโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บางแห่ง ได้มีการย้ายฐานการผลิต

สินค้าบางชนิดไปยังประเทศเพื่อนบ้านบางส่วนแล้ว ส่วนอุตสาหกรรมเพื่อ

ส่งออกอาหารยังคงให้ความส�าคญัในการตรวจสอบสารตกค้างในอาหารมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับสินค้าที่บริษัทฯ จัดจ�าหน่ายมีความแข็งแกร่งในด้าน

การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในอาหาร จึงเช่ือว่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่ง

ทางการตลาดได้มากข้ึน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนจะพัฒนาสินค้าอาหาร 

เลี้ยงเชื้อส�าเร็จรูป (Prepared Medium) และเคร่ืองมือทดสอบอัตโนมัติ  

(Automated Rapid Test) กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่

ลูกค้าต่อไป

    

Analytical Chemicals and Laboratory
Equipment

 The main customers for this industry are research institutes 

from both private and public sectors, educational institutes, 

governmental representative and a wide range of industrial facilities. 

The main products for this industry are Analytical Reagents, Culture 

Media and Laboratory Glassware.

 In the first two quarters of 2012, the business was affected by 

the closure of several Industrial units, especially the electronics 

industrials, since they were forced to shut down for maintenance 

after the flood crisis in late 2011. Analytical Chemical which is used 

in Hard drive manufacturing was mainly affected by this and sales 

drop by 13 percent from last year. In addition, the company was 

also affected from the Government’s package to promised daily 

minimum wage of 300 baht from 1 April 2012 since it widely 

affected the labour relied industries. With higher cost, the customers 

tried to lower their expenses by opting for Prepared Medium and 

Automated Rapid Test which are not available in our company. 

However, sales for   Culture Media continued to grow slightly. The 

company continues to promote our products by offering a direct 

technical knowledge to our end-users. This has become a very 

important promotion activity and we committed to continue this 

strategy in the future occasions. 

 In 2013, there is a high tendency that sales for Analytical 

Chemical products will be rise since most industries expect to 

recover and be back in full operation. However, some electronics 

industries decided to move their operation facilities for several 

products to our neighborly countries. Food Export Industries 

increases their focus on monitoring residues remaining in food. With 

a strong safety measure to analyse the residue remaining in our 

supplying food, the company believe to increase our market share. 

In addition, we planned to develop our Prepared Medium and 

Automated Rapid Test product with the product owner to lower our 

costs for our customers. 
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เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก  
 

 สนิค้าหลกัเป็นเคมภีณัฑ์ทีเ่ป็นองค์ประกอบส�าคญัทีช่่วยเพิม่คณุภาพ

ของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเคลือบผิวในอุตสาหกรรมสี พลาสติก และ 

หมึกพิมพ์ ฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ จึงขึ้นกับสภาวะอุตสาหกรรม

อื่นๆ ที่ใช้สี และพลาสติกด้วย

 ในปี 2555 บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาสินค้ากลุ่มตัว

ท�าละลาย ชนิดพิเศษ (Specialty Solvent) ด้วยการให้ค�าปรึกษาทางด้าน

เทคนคิแก่ลกูค้า เพือ่น�าไปพัฒนาผลติภณัฑ์ให้ดขีึน้ ท�าให้ยอดขายของธรุกจิ

นี้เติบโตขึ้นมากกว่าร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน

  แนวโน้มในปี 2556 คาดว่าธุรกิจนี้จะเติบโตกว่าปี 2555 เนื่องจาก

ลูกค้าทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่เริ่มยอมรับสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ น�ามาเสริม

ในกลุ่มเคลือบผิวมากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนในการน�าสินค้าพียูโฟม 

(Polyurethane Foam) ซ่ึงเป็นฉนวนกันความร้อน-เย็น มาเพ่ิมสินค้าใน

กลุม่นีอี้ก ส่วนการแข่งขนัยงัคงเหมอืนเดมิคอืเป็นการแข่งขนัทัง้ด้านคณุภาพ

และราคา

Chemicals for Coating and Plastic

 The core products of this area include chemicals to add 

value of coating in paints, plastic and ink. The growth of this 

industry depends on other industries which paints and plastic are 

used as element.

 In 2012, the company’s Specialty Solvent business was 

highly successful.  With our commitment to give technical advices 

to our customers for further development, sales of these products 

have increased by 8 percent from last year.

 In 2013, it is expected that the growth of this business will be 

greater than that of the last year since the existing and the new 

customers widely accept our new coating products. Moreover, the 

company has a plan to expand this product line by increasing PU 

Foam (Polyurethane Foam) product which is used for heat/cold  

insulator. Price and quality competition is also evident.
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ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย อาคารส�านักงาน และ 

คลังสินค้า

• อาคารส�านักงานให้เช่า ต้ังอยู่ที่ ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 

ประกอบด้วยอาคารส�านักงานให้เช่า 2 อาคาร มีพื้นท่ีรวม 

17,500 ตารางเมตร มีสิ่งอ�านวยความสะดวกทัดเทียมอาคาร

ส�านกังานชัน้น�า เช่น ห้องประชมุกลาง ห้องสมัมนา ร้านอาหาร

พร้อมบริการจัดเลี้ยง และที่จอดรถที่เพียงพอส�าหรับลูกค้าและ

ผู้ที่มาติดต่อ ทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช.ม.  

• คลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา - ตราด ก.ม. 

18 ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีพื้นที่รวม 44,000 ตารางเมตร   

เป็นอาคารคลังสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี 

 ปี 2555 รายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20 โดย

ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้มากข้ึน เนื่องจากมีผู้เช่าอาคารส�านักงานเพิ่ม

ขึ้น  และอัตราค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นด้วย 

 ปี 2556 บริษัทฯ มีแผนจะซื้อโรงงานเก่า ที่มีศักยภาพ เพื่อจะน�ามา

พัฒนาเป็นโรงงาน หรือคลังสินค้าเพื่อให้เช่าต่อไป คาดว่าอนาคตรายได้

จากธุรกิจนี้จะเพิ่มมากขึ้นอีก

บริษัทย่อย
 

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำากัด

 ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่าย บานประตูมั่นคง ตู้นิรภัย ตู้เก็บ

เอกสาร และระบบเตือนอัคคีภัย จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สากล ยี่ห้อ EST ของประเทศสหรัฐอเมริกา ด�าเนินงานโดยทีมงานที่ม ี

ความเชี่ยวชาญ และให้บริการหลังการขายที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

มาโดยตลอด

 ในปี 2555 รายได้ของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 42 จากการ

เติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวในการลงทุน

ก่อสร้างของภาครัฐและเอกชน หรืออาคารชุดพักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้า

 แนวโน้มปี 2556 รายได้ของบริษัทย่อยจะเพ่ิมข้ึนมาก เนื่องจากมี

แผนขยายธุรกิจ ไปผลิตสารเคมีอุตสาหกรรมประเภท กรดไขมันประเภท

ต่างๆ เพื่อให้บริษัทแม่ คือ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็น 

ผู้จัดจ�าหน่ายต่อไป

Property Rental Business

 Business in this area includes office buildings and warehouses.

• Office building for rent is located at Soi Rubia, Sukhumvit 

42 Rd., consisting of two buildings and covering 17,500 

square meters, plus well-equipped facilities equivalent to 

the leading office buildings, such as the central 

conference room, the seminar room, canteen with catering 

service, ample parking zone with 24 hours security service.

• International standard warehouse for rent is located on 

Bangna-Trad Rd., KM. 18, in the vicinity of Suvarnabhumi 

Airport, covering 44,000 square meters.

 In 2012, our rental business income increases 20 percent from 

last year. The business expects to generate more revenue since there 

is an increase in office rental trend, and their rates are moving up.

 In 2013, the company plans to buy an abandon yet potential 

plant to develop it into a new facility or a warehouse for our 

rental business. We expect to gain more revenue from this business.

Subsidiary 

F. B. (Thailand) Co., Ltd.

 The company is a sale agent for vault door, safe, security 

cabinet and fire alarm system under the brand name of EST which 

was certified under the international standard. The company is 

supervised by a group of veteran sales team who can provide 

satisfactory after-sale service to all customers.

 In 2012, the income from this business increased by 42 percent 

from last year due to a high growth in mortgage business from an 

expanded investment from both public and private sector, and from 

increasingly emerging condominiums along sky train station. 

 In 2013, there is a high tendency that the income from our 

subsidiary company would considerably increase due their 

expansion into chemical industry such as fatty acids. These products 

would be sent to the White Group (Public) Co., Ltd. for further distribution. 
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คณะกรรมการบริษัท ได้มีการด�าเนินงานและปฏิบัติตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่ก�าหนดและสอดคล้องกับข้อก�าหนด

กฎหมาย เนื่องจากตระหนักดีว่าการก�ากับดูแลกิจการเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะ 

ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้น สังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและรวมทั้งต้องมี

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง

ด้วย ฉะนัน้การมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีงึเป็นพ้ืนฐานทีส่�าคญัในการช่วย

ให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพราะการมีมาตรฐาน

การจัดการกิจการที่ดีด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ย่อมเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ และสร้างความเชือ่ม่ันให้

แก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2555 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัล 

SET Award 2012 ให้แก่บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) โดยได้รับ 

รางวัลด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 

10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 

ส่วนผลประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนประจ�าปี 2555 

บริษัทฯ ได้รับการประเมินดังนี้ 

1. การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริม 

ผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก”

2. การประเมินการก�ากับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดี”

 เพื่อที่จะยกระดับให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึง

ได้ก�าหนดแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ดังนี้

1. สร้างกรอบโครงสร้างของการกำากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการสร้างกรอบโครงสร้างของการก�ากับ

ดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

The Board of Directors has implemented and complied with 

the good corporate governance principles which are in line with 

the established policy and the legal requirements.  The Board 

realizes that corporate governance is concerned with relationships 

among different groups including the Company’s Board of Directors, 

management, shareholders, society and all stakeholders.  It also 

realizes that the Company needs to implement corporate social 

responsibility activities continuously.  As a result, the good corporate 

governance serves as a foundation for the organization’s 

sustainable growth and stability.  Having good governance 

standards as well as efficient and transparent management help 

enhance the Company’s competitiveness and build investor and 

stakeholder confidence.

The Stock Exchange of Thailand confer SET Award 2012 to 

White Group Public Co., Ltd for Outstanding Company Performance 

Awards in SET market capitalization of THB 10 billion or less of 3rd 

group.

Based on the Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies 2012, the appraisal results of the Company are as 

follows :

1. The Company receives a “very goods” score for the 

organization of its annual general meeting of shareholders.  

The appraisal was conducted by the Thai Investors 

Association (TIA).

2. The Company receives a “good” score for its corporate 

governance.  The appraisal was jointly conducted by the 

Thai Institute of Directors Association (IOD) to corporate with 

the Stock Exchange of Thailand (SET), the Office of the 

Securities and Exchange Commission (SEC).

In order to raise the level of its good corporate governance, 

the Company has established the following guidelines on good 

corporate governance:

1. Establishment of Corporate Governance 

Framework

To support the implementation of the good corporate 

governance, the Board of Directors has developed a corporate 

governance framework with details as follows :

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance
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• ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ระหว่างคณะ

กรรมการกับคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการได้ดูแล

ให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น

แนวทางในการด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนธรุกจิทีก่�าหนดไว้ โดยค�านงึถงึ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะมีการประเมินผลการ

ด�าเนินงานอย่างรอบคอบและสม�่าเสมอ โดยเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน

ของฝ่ายบริหารว่าเปน็ไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไวห้รอืไม่ ในกรณทีีผ่ลการ

ด�าเนินงานที่เกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก�าหนด ก็จะมีการ

ประเมินหาสาเหตุและด�าเนินการแก้ไข โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

• จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร ได้จัดท�าแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อ

รักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการและพนักงานรับทราบและ

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั โดยให้มกีารปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์ สจุรติ 

โปร่งใส ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ

ต่อชุมชนและสังคมโดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ในส่วนของคู่แข่ง

ทางการค้า จะไม่ใช้วิธีท�าลายคู่แข่งด้วยวิธีที่ผิด แต่จะใช้วิธีสร้างศักยภาพ

ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น อีกทั้งข้อมูลที่ถือเป็นความลับทาง 

การค้าและข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ

บริษัท ผู้จัดหาสินค้า คู่ค้า และข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร จะต้องไม่เปิดเผย

ต่อบุคคลภายนอกองค์กร หรือพนักงานผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มี

อ�านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการรักษาสิทธิของกลุ่มลูกค้า โดยรับผิดชอบ

ต่อคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าภายในก�าหนดเวลา โดยค�านึงถึง

ผลในระยะยาว

บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้อง 

จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังจะเห็นได้จากนโยบาย 

ของบริษัทฯ ที่ได้มีการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้

ความส�าคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซ่ึงอยู ่ในระหว่างขั้นตอนการ 

ด�าเนนิการ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยจะท�าให้เกดิความโปร่งใส

ในการด�าเนนิงานของพนกังานทกุระดบั และเป็นรากฐานในการเตบิโตอย่าง

ยั่งยืน ทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย 

• Leadership and Vision

The Company has put in place a system that clearly separates 

the roles and responsibilities of the Board of Directors and those of 

the Executive Committee.  In this connection, the Board of Directors 

has also established clear business goals which are specific and 

measurable.  The goals serve as guidelines for ensuring the 

implementation of the established business plans in the best interests 

of the Company.  The Board of Directors will appraise the results of 

the implementation carefully and regularly, by measuring the 

performance of the management against the established goals.  In 

case there are differences between the performance and the 

established goals, causes contributing to the differences will be 

identified and corrective actions will be taken to eliminate or 

minimize the difference.  The Board of Directors will meet at least 

four times annually.

• Code of Conduct

The Board of Directors has developed the Code of Conduct. 

The purposes are to maintain the standards of the good corporate 

governance and to make the good corporate governance as a 

key part of the corporate culture.  Both the management and the 

staff are already informed of the Code of Conduct which they are 

required to adhere to strictly.  Under the Code, they are required 

to carry out their duties in an honest and transparent manner, 

taking into account the interests of the Company and all groups of 

stakeholders.  Importantly, they will also be involved in socially 

responsible activities which support communities.  In dealing with 

competitors, they will not use deceitful or unethical means.  Instead, 

they will develop their potential to the effect that the Company’s 

market competitiveness is enhanced.  As regards confidentiality, 

they will not disclose trade secrets and confidential information of 

the Company to outsiders or other staff without getting prior 

permission from the authorized officers concerned. The confidential 

information includes, among others, information about the 

Company’s customers, suppliers, trading partners, and personnel.  

Moreover, they need to preserve the rights of customers by being 

responsible for the quality of the products and the delivery of the 

products to the customers in a timely manner, taking into account 

the long-term impact.

The company has concerned about the social, environment 

and all stakeholders impact due to the company’s business 

operation and its subsidiaries, therefore, the company’s policies 

have been set for continuous social activities together with the  

attention on corruption issue which is in proceeding for the board 

of directors’ approval. The operations of al l levels of 

company’s staffs will be transparency, and this would be the strong 

fundamental for the company’s sustainable growth. In addition, 

create the value added to all stakeholders.
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• การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่เป็น

กรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย ์ อีกท้ังไม ่ มี 

ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการของ

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 

ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 ๐ องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บรษิทัฯ จดัให้มโีครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่

การท�างานที่ ชัดเจนเพ่ือช ่วยให้ฝ ่ายบริหารสามารถ 

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะ

กรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีการก�าหนดเป้าหมาย

การด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ๐ การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผล 

กระทบทั้งจากภายในและภายนอก จึงมีการซื้อเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่การช�าระหนีใ้นอนาคต มปีระกนัภยั

ส�าหรบัสนิค้าทัง้หมดทัง้ทีอ่ยูใ่นระหว่างการจดัส่งและทีเ่กบ็

ที่คลังสินค้า รวมทั้งมีการประกันภัยทรัพย์สินทั้งหมด 

ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมี

ระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้พนักงานปฏิบัติตาม 

พร้อมทั้งจัดท�าแผนด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีศูนย์ส�ารอง

ที่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องได้ทันที หากเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉินที่ส�านักงานของบริษัทฯ 

 ๐ การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็น

กิจกรรมที่มีความส�าคัญเพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่าแนวทางที่

ฝ่ายบริหารก�าหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตาม

จากทุกคนในบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการก�าหนด

วงเงินอนุมัติและอ�านาจอนุมัติตามล�าดับต�าแหน่งของ 

ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• Merger and Separation

The Chairman of the Board of Directors is not the same person 

as the Managing Director.  On the other hand, the Chairman is an 

independent director in accordance with the Stock Exchange of 

Thailand’s definition.  As well, the Chairman has no relationship 

whatsoever with the management.  Moreover, as a checks and 

balances mechanism, independent directors make up one-third of 

the Board of Directors.

• Internal Control and Audit Systems

 ๐ Organization and Environment

The Company has put in p lace an 

organizational structure that clearly separates 

functions as well as roles and responsibilities of 

different organizational units.  The objective is to 

enable the management to carry out their duties in 

an efficient manner.  In addition, the Board of 

Directors has established clear business goals which 

are specific and measurable. They serve as guidelines 

for the staff in performing their duties.

 ๐ Risk Management

The Company has assessed the risks arising due 

to factors that are internal and external to the 

organization. As a result, it has purchased foreign 

currencies in advance in preparation for future 

settlement of outstanding debt obligations.  As well, 

it has purchased insurance policies that cover all of 

its products in the warehouses and those being 

delivered to customers.  It has also purchased 

insurance policies that cover both its immovable and 

movable properties.  In addition, it has established 

rules on the use of computers, with which the staff 

are required to comply.  Importantly, it has 

formulated a business continuity plan which results in 

the establishment of a backup center.  This center 

can resume work immediately in an event that an 

emergency takes place at the Company’s office.

 ๐ Management Control

Management control is an important activity for 

the Company.  It helps ensure that the policies and 

plans established by the management have been 

supported and implemented by all the Company’s 

employees.  As well, the delegation of authority and 

authorization limits have been clearly established and 

put in writing, taking into consideration the various 

positions of the responsible executives concerned, from 

the top downwards through the chain of command.
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 ๐ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการ

บริหาร ได้จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อ

ให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ส�าหรับเรื่อง 

การจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ีและบญัชต่ีางๆ 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และ 

ไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องใน

เรือ่งนี ้ส่วนในเรือ่งของนโยบายบญัช ีคณะกรรมการบรษิทั 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีที่

รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนี้การเก็บ

ส�ารองข้อมลูคอมพวิเตอร์ กม็รีะเบยีบการจดัเกบ็ให้ผูป้ฏบิตัิ

งานปฏิบัติตามอย่างชัดเจน 

 ๐ ระบบการติดตาม

เพือ่ให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบ

เทียบกับเป้าหมายที่วางไว้อย่างสม�่าเสมอ ในปีที่ผ่านมา 

บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั ได้ท�าการศกึษา

และประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ ตามที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจ�าเป็น เพื่อประโยชน์ใน

การก�าหนดขอบเขตการปฏบิตังิานตรวจสอบ ซึง่ไม่ปรากฏ

ว่าผูส้อบบญัชไีด้พบจดุอ่อนในระบบการควบคมุภายในทีม่ี

สาระส�าคัญ

2. สิทธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั

บริษัทฯ ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี จึง

ให้ความส�าคัญแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการให้

ข้อมูลที่เพียงพอ และให้ความสะดวกในทุกๆด้านเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นร่วมเข้า

ประชุมเพื่อจะได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เข้าใจดีว่าผู้ท�าหน้าที่ก�ากับการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้ท่ีมี

ความส�าคัญในการก�ากับดูแลให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างก�าลังศึกษาการจัดให้มีคนกลางที่

จะท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการประชมุผูถ้อืหุน้ อกีทัง้การเข้าท�ารายการท่ีต้องขอ

อนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ ก็จะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ๐ Information Technology and Communication

In submitting matters to the Board of Directors 

for consideration, the Executive Committee shall 

arrange for adequate material information to support 

the decision making of the Board of Directors.  In 

keeping documents that support accounting entries 

and accounts, the Company has kept all the 

documentation in appropriate files based on proper 

classification and indexing systems.  The Company 

has never been notified by the auditor of any 

problem on this matter.  As regards the accounting 

policies, the Board of Directors finds that the 

management has adopted generally accepted 

accounting policies which are appropriate to the 

Company’s businesses.  Moreover, in relation to the 

computer file backups, the Company has established 

a clear rule on the file backup, which the staff 

concerned are required to comply with.

 ๐ Monitoring Systems

To ensure efficiency and effectiveness of 

business operations, the Company regularly compares 

the actual performance with the established business 

goals.  In the past year, Ernst & Young Office Ltd. 

conducted a study to assess the efficiency of the 

Company’s internal control systems as it deemed 

appropriate for the purpose of determining the scope 

of auditing.  It appeared that the auditor did not 

find any significant weaknesses in the internal control 

systems.

2. Rights and Equitable Treatment of Shareholders

The Company recognizes the rights of shareholders in line 

with the good corporate governance.  As a result, it treats every 

shareholder fairly and equitably.  It provides the shareholders with 

adequate information and convenience in all areas, to enable them 

to attend the shareholders meetings, exercise their voting rights and 

give their opinions at the meetings.

The Company fully understands that the person who 

regulated the shareholders plays an important role in ensuring that 

the meetings are transparent and fair to all the shareholders and 

comply with the related laws and regulations.  In this connection, 

the Company is in the process of finding and arranging for a 

neutral party to conduct the meetings of the shareholders.  In 

executing the transactions which require prior approval from the 

shareholders, the Company shall strictly adhere to the requirement.
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• การประชุมผู้ถือหุ้น

การที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจ�าปี 2555 ในระดับ “ดีมาก” แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความ

ส�าคญัของการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิให้มกีารจดัประชมุผูถ้อืหุน้ ที่

ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้มีการจัด 

การประชมุผูถ้อืหุน้ตามแนวทางทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนดดังนี้

 ๐ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ จะจดัส่งเอกสารการประชมุให้ผูถ้อืหุ้นอย่าง

ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละวาระ 

ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 10 วันท�าการส�าหรับ

กรณีปกติ หรืออาจเร็วกว่านั้นหากมีวาระที่ทางส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ก�าหนดให้วาระดงักล่าวต้องส่งเรือ่งให้ผูถ้อืหุ้นก่อน 

พร้อมเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ 

การก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก็ค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการที่จะเข้าประชุม 

รวมทั้งได้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย 

 ๐ วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม ก่อนเร่ิมการประชุม จะประกาศแจ้งจ�านวน 

สดัส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชมุและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ พร้อม

ทัง้ประกาศแจ้งหลกัเกณฑ์ในการออกเสยีงลงคะแนน และ

วิธีการท่ีใช้ในการนับคะแนนเสียง เพ่ือปกป้องสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง 

สามารถมอบอ�านาจให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียง

ในที่ประชุมแทนได้ บริษัทฯ จึงได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะ

เป็น 3 แบบ ตามที่ก�าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผู้บริหารทุกท่าน จะให้ความส�าคัญในการ

เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ท�าให้

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เช่น เดินทางไปต่างประเทศ 

หรือป่วย การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ และวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 

ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้จัดด�าเนินการประชุม

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่ก�าหนดไว้

หนังสือนัดประชุม จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้แจ้ง

ไว้ในระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ผู ้ถือหุ ้นยังมีสิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของ 

บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

• Meetings of Shareholders

The fact that the Company was rated a “very good” for the 

organization of its annual general meeting of shareholders for the 

year 2012 demonstrates that it realizes the importance of the 

shareholders meetings.  It also encourages the organization of 

shareholders’ meetings which recognize the rights of the 

shareholders in line with the principles of the good corporate 

governance.  As a result, the shareholders’ meetings have been 

organized in line with the guidelines given by the Office of the 

Securities and Exchange Commission (SEC), with details as follows:

 ๐ Before the date of the shareholders’ meeting

Disclosing adequate information on each 

agenda item, the Company sends the shareholders 

complete documentation for the shareholders’ 

meeting at least 10 business days before the meeting 

in case of general meetings or at a shorter notice in 

case there is an agenda item which the Office of 

the Securities and Exchange Commission (SEC) 

requires prior approval from the shareholders.  The 

supporting documentation of the meeting will also 

be distributed via the Company’s website, to 

facilitate shareholders’ voting decision on each 

agenda item.  In determining the date, time and 

venue of the shareholders’ meeting, the Company 

takes into account the convenience of the 

shareholders attending the meeting.  The Company 

will also notify the shareholders of such meeting 

through a newspaper for three consecutive days 

prior to the date of the meeting.

 ๐ On the date of the shareholders’ meeting

In providing the shareholders with convenience, 

before commencing the meeting, the Company will 

announce the proportion of the attending shareholders 

to the proxy holders.  As well, it will explain the voting 

procedures and the vote counting method.  To protect 

the rights of the shareholders who cannot attend the 

meeting themselves, the shareholders can appoint 

proxies to attend the meeting and vote on their behalf.  

The Company has made available three different proxy 

forms as specified by the Department of Business 

Development, the Ministry of Commerce.  Recognizing 

the importance of the shareholders’ meeting, all members 

of the Board of Directors and the Audit Committee as well 

as all executives will attend every meeting of the 

shareholders except in circumstances beyond one’s 

control, such as being on overseas travel or suffering from 

an illness.  The conduct of the meeting will comply with 
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 ๐ ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ จะแจ้งมตทิีป่ระชมุพร้อมระบผุลของมตผ่ิาน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ภายในวนัท�าการถดัไป และ

จัดท�ารายงานการประชุมที่มีสาระส�าคัญครบถ้วน โดยมี

การบันทึกข้อซักถามและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

ในประเด็นส�าคัญของผู้ถือหุ้นในรายงานประชุม พร้อม 

เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบต่อไป

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ 

จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น 

กลุ่มลูกค้า ฝ่ายจัดการและลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชี

อิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ คู่แข่ง และเจ้าหนี้

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึได้สนบัสนนุให้มกีารร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัฯ และ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างมีระบบ ถูกต้องตามข้อก�าหนดของ

กฎหมาย และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่น

และความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย

the Company’s Articles of Association and follow the 

agenda specified in the notice of the meeting which is 

already sent to the shareholders.  Moreover, the 

shareholders will be given opportunities to ask questions 

and express opinions freely.

Moreover, apart from conducting the meeting 

in line with the Company’s Articles of Association 

and the agenda specified in the notice of the 

meeting, the Board of Directors will not propose for 

shareholders’ consideration any additional item 

other than those items already listed in the agenda.

In addition, the shareholders are entitled to 

share in the Company’s profits in proportion to their 

shareholding, which is in line with the Company’s 

dividend payment policy.

 ๐ After the date of the shareholders’ meeting

The Company will announce the resolutions 

adopted at the meeting as well as the related voting 

results and vote counts on all issues through the Stock 

Exchange of Thailand’s ELCID (Electronic Company 

Information Disclosure) system within the next business 

day.  The Company will also prepare the minutes of 

the meeting which cover all material information, 

questions, and opinions of the shareholders on key 

issues.  The minutes of the meeting will then be 

distributed to the shareholders who did not attend 

the meeting via the Company’s website.

3. Rights of Stakeholders

The Company fully realizes that, to achieve sustainable growth, 

the organization needs to recognize the importance of the rights of 

all groups of stakeholders including customer groups, the 

management, employees, trading partners, shareholders and 

investors, independent auditors, the public sector, and the community 

in which the Company is located, competitors and lenders.

As a result, the Company supports collaboration between the 

Company and the various groups of stakeholders in a systematic 

manner and in line with the legal requirements, taking into account 

the Code of Business Ethics.  Such collaboration brings about 

confidence and satisfaction of all the stakeholders concerned.
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• รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีที่บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู ้บริหาร หรือผู ้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ก�าหนดให้การ 

ท�าธรุกรรมนัน้เป็นไปตามสภาพการณ์ปกต ิและถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบับคุคล

ภายนอกอื่นๆ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

เป็นส�าคัญ

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้อง

น�าการท�ารายการดังกล่าว ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะ 

ท�าธุรกรรม ยกเว้นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่

คณะกรรมการบริษัท เคยอนุมัติไว้แล้ว และหากรายการที่เกี่ยวโยงกันมิได้

เป็นธรุกรรมทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าปกต ิกจ็ะขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนด 

เกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัด

แย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยได้ คณะกรรมการบรษิทั จงึได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และวธิรีายงาน

การมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกนัดงันี้

1) ได้ก�าหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร 

และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

2) กรรมการและผูบ้รหิารใหม่ (เข้ารบัต�าแหน่งตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 

2552) ให้จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้เลขานุการ 

บริษัทฯ ภายใน 5 วันท�าการ

3) หากมข้ีอมลูเปลีย่นแปลงจากทีเ่คยรายงานไว้ ให้กรรมการและ

ผู ้บริหารจัดส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ฉบับแก้ไข

เปลี่ยนแปลง ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 5 วันท�าการ นับ

แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

4) กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย

ของกรรมการและผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 

5) เลขานกุารบรษิทัฯ จะจดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีของ

กรรมการและผู้บริหาร ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครั้งที่ได้รับแบบรายงาน 

• Transactions that may give rise to a 

conflict of interest

In the case that the Company transacts with major 

shareholders, directors, executives or related parties, the Company 

requires that such transactions will be executed normally and follow 

the same practices as in the case of outsiders, taking into 

consideration the best interests of the Company and all the 

shareholders.

In the case that the Company or its subsidiary agrees to 

execute a related-party transaction, the Company or its subsidiary 

will comply with the provisions stipulated in the Securities and 

Exchange Act (No. 4) B.E. 2551.  The director, executives, or the 

related party has to submit the transaction to the Board of Directors 

for approval prior to execution of the transaction, except for the 

related-party transaction which is executed in line with the 

principle established previously by the Board of Directors.  In the 

case that the related-party transaction is not a normal business 

transaction, the transaction is subject to approval at the 

shareholders’ meeting.

In order that the Company has supporting information in 

complying with the requirements imposed on the execution of the 

related-party transaction which may give rise to a conflict of 

interest or result in reciprocal transfers of the resources of the 

Company or its subsidiary, the Board of Directors has established 

the conflict of interest rules and a reporting procedure to be 

followed by directors, executives, and related parties.  The related 

details are as follows:

1) The Company already developed a form to be used by 

directors, executives, and related parties in reporting 

their conflict of interest, effective from 1 July 2009.

2) Newly appointed directors and executives (assuming 

their position from 1 July 2009) are required to prepare 

a conflict of interest report and submit it to the corporate 

secretary within five business days.

3) If there is any change in the information given previously 

in the report, the directors and executives are required to 

submit their revised report to the corporate secretary 

within five business days after the change takes place.

4) The directors and executives are required to prepare 

and submit their conflict of interest report once a year 

within December.

5) The corporate secretary is required to send the Chairman 

of the Board of Directors and the Chairman of the Audit 

Committee copies of the conflict of interest reports 

prepared by the directors and executives, once the 

reports are received.
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• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

น�าข้อมลูภายในไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตน หรอืบคุคลอืน่อย่างเข้มงวด ข้อมลู

ทีย่งัไม่เปิดเผยจะเผยแพร่ให้กบัหน่วยงานทีจ่�าเป็นต้องใช้ข้อมลู เช่น ผูส้อบ

บัญชีและฝ่ายกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ

การน�าข้อมลูภายในไปใช้อย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้จะมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อ

ผูถ้อืหุน้ในเวลาทีเ่หมาะสม หากฝ่าฝืนจะมคีวามผดิ ต้องได้รบัโทษทางวนิยั 

อีกทั้งกรรมการและผู้บริหาร ก็รับทราบและปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการท่ี

ต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย หรือ

โอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจ�านวนเท่าใด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี

การก�าหนดนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในบริษัท ในการ

ป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ ข้อมูล อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ ต้องได้รับอนุมัติให้

น�ามาใช้อย่างถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมาย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยสารสนเทศที่

ส�าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งผลการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและ

ไม่เป็นตวัเงนิให้เป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลาและโปร่งใส เพือ่ความ

เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย จึงได้ม ี

การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของ

ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ ของบริษัท http://www.whitegroup.co.th 

เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผูล้งทนุและผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยี ให้รบัทราบ

โดยตรง

แม้ว่าขณะนีบ้รษิทัฯ ยงัไม่มกีารจดัตัง้หน่วยงานผูล้งทนุสมัพนัธ์ เพือ่

ให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน 

ผู้ถือหุ ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไปและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีการ 

มอบหมายให้ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงินและปฏิบัติการ ท�าหน้าที่ให้

ข้อมลูโดยตดิต่อขอทราบข้อมลูบรษิทัได้ที ่โทร 0-2381-9922 หรอืที ่e-mail 

address : operate1@whitegroup.co.th

• นโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการและ 

ผู้บริหาร

 ๐ ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมท่านละ 30,000.- บาทต่อครั้ง 

ซ่ึงได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นแล้ว ส่วน

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะ

ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิม ตามปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ

เพิม่ขึน้ ซึง่การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว ได้มกีารขออนมุตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเช่นกัน 

• Monitoring the Use of Internal Data

The Company has put in place strict measures aimed at 

preventing directors, executives and staff from using internal data 

for their own interests or for the interests of third parties.  The 

information which has not been disseminated to the public will be 

disclosed only to work units which have to use the information.  

These units include, among others, auditors and the legal 

department.  The Company strictly adheres to the rules governing 

the use of internal data. The information will be disclosed to 

shareholders at an appropriate time.  Anybody violates the rules 

will be subject to disciplinary action.  Both the directors and 

executives are well aware of and comply with the rule which requires 

them to report any change in their shareholdings to the Office of 

the Securities and Exchange Commission within three business days 

after they trade or transfer the securities, regardless of the amount 

or value of the securities involved.  Moreover, the Company has 

established a policy on the use of computers.  The policy serves as 

a guideline for the Company to prevent business risks.  Information, 

equipment and computer software must be used legally and 

ethically.

4. Information Disclosure and Transparency

The Board of Directors places strong emphasis on the 

disclosure of its material information including its business 

performance, both monetary and non-monetary, ensuring that the 

disclosed information is accurate, complete, timely and transparent.  

To be fair to all parties concerned and to comply with legal 

requirements, the Company disseminates information via the Stock 

Exchange of Thailand’s distribution channels and media as well as 

via the Company’s website http://www.whitegroup.co.th The 

objective is to disseminate information to investors and stakeholders 

directly.

The Company has not yet established an investor relations 

unit responsible for disseminating information and news on various 

activities to institutional investors, shareholders, as well as analysts 

and the state agencies concerned.  However, it has assigned the 

Commercial Directors as the person in charge of providing such 

information.  To obtain information about the Company, please 

phone 0-2381-9922 or email him at operate1@whitegroup.co.th.

• Policy on Remuneration of Directors and 

Executives

 ๐ Remuneration of Directors

The Company has adopted a policy to pay a 

meeting allowance to each director who attends 

meetings at a rate of 30,000 baht per meeting.  The 

payment of the meeting allowance was already 
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 ๐ ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่คณะกรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ในปี 2555 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
Remuneration for the Board of Directors

ปี 2555 เบี้ยประชุม (บาท)
Meeting Allowance

in 2012 (baht)

1. นายสิทธิ์ ปรุศุด�าเกิง Mr. Sidh Prarusudamkerng 120,000
2. นายประสงค์ สุขุม Mr. Prasong Sukhum -
3. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ Mr. Surin Osathanugrah 120,000
4. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ Mr. Ratch Osathanugrah -
5. ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย Assist. Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 120,000
6. นายสลิล ปิ่นขยัน Mr. Salin Pinkayan 120,000
7. น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ Miss Chantrakarn Srisawadi 120,000
8. นายสมชัย ไชยศุภรากุล Mr. Somchai Chaisuparakul 120,000
9. นางอารยา เตชานันท์ Ms. Araya Tejanant 120,000

รวม Total 840,000

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
Remuneration for the Audit Committee

ปี 2555 เบี้ยประชุม (บาท)
Remuneration
in 2012 (baht)

1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย Assist. Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 396,250
2. นายสลิล ปิ่นขยัน Mr. Salin Pinkayan 94,650
3. น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ Miss Chantrakarn Srisawadi 94,650

รวม Total 585,550

 ๐ ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร (กรรมการบรหิาร 

2 ราย และผู้บริหาร 2 ราย)

รายละเอียด
Particulars

จ�านวนราย
Number of Persons

ปี 2555 
ค่าตอบแทน (บาท)

Remuneration in 2012 (baht)

เงินเดือน 
Monthly salaries

4  9,270,720

โบนัส/ เงินรางวัลตามผลงาน
Bonuses/performance allowance based on performance

4  12,555,300

ค่าตอบแทนอื่น *
Other remuneration *

4  2,460,716

รวม
Total

24,286,736

approved at the shareholders’ meeting.  As regards 

the directors who have been assigned to serve as 

member of the Audit Committee, they will receive 

additional remuneration commensurate with the 

increase in responsibilities. The payment of the 

remuneration was also already approved at the 

shareholders’ meeting.

 ๐ Remuneration for the Board of Directors and 

Executives

The details about the payments of the monetary 

remuneration in 2012 are as follows :

 ๐ Remuneration paid to the Executive Committee and 

Executives (2 Executive Directors and 2 Executives)

* เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่าเสื่อมรถยนต์และเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน

* Contributions to employees provident fund, contributions to social security, car depreciation and retirement  compensation.
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• ค่าตอบแทนอื่น

ทั้งนี้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่กรรมการ 

กรรมการบริหารและผู้บริหารอื่นๆ ในปี 2555 นอกจากบริษัทฯ ได้จ่าย 

ค่าบริหารจัดการ (Management Fee) ให้บริษัท โอสถสภา จ�ากัด เป็น

จ�านวนเงิน 3,376,800.- บาท ซึ่งเป็นค่าบริการ ให้ค�าปรึกษา แนะน�าด้าน

การบริหารงาน และจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะส�าหรับงาน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

• การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีก�าหนดการประชุมเป็นประจ�าทุก 3 เดือน และจะมี

การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการ

ก�าหนดระเบียบวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีวาระ

พจิารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานของแต่ละไตรมาส โดยเลขานกุารบรษิทั 

จะจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง ก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 วันท�าการ เพื่อให้คณะกรรมการได้

ศึกษาข้อมูล และเตรียมข้อมูลเพิ่มให้พร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม ระยะเวลา

ทีใ่ช้ในการประชมุแต่ละครัง้จะใช้เวลา 2 - 3 ชัว่โมง อกีทัง้ได้มกีารจดบนัทกึ

การประชุมโดยเลขานุการบริษัทฯ และลงนามรับรองโดยประธาน 

กรรมการบริษัทฯ และจะมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง

ไว้ทั้งหมด ซึ่งพร้อมให้คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

ในปี 2555 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน 4 ครั้ง 

โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม
1. นายสิทธิ์ ปรุศุด�าเกิง 4
2. นายประสงค์ สุขุม 0
3. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 4
4. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 0
5. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 4
6. นายสลิล ปิ่นขยัน 4
7. น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ 4
8. นายสมชัย ไชยศุภรากุล 4
9. นางอารยา เตชานันท์ 4

• Other Remuneration

There was no other non-monetary remuneration paid to 

directors, executive directors and other executives in 2012, except 

for the management fee in the amount of 3,376,800 baht which the 

Company paid to Osotspa Co., Ltd. for the latter’s services, 

consultation, advice on management, and assistance in providing 

personnel with specialized person.

5. Responsibility of the Board of Directors

The scope of duties and responsibilities has been defined for 

the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive 

Committee respectively so that they could work efficiently.

• Meetings of the Board of Directors

The Board of Directors is scheduled to meet every quarter, 

with additional meetings to be held as it deems necessary.  Each 

meeting will have a clear agenda established in advance.  One 

of the agenda items is to monitor the quarterly performance.  The 

corporate secretary will send the members of the Board of Directors 

a notice of the meeting together with supporting documents five 

business days prior to the meeting so that the Board of Directors will 

have time to study the information and prepare additional 

information before their participation.  Each meeting will take about 

2-3 hours.  In addition, the corporate secretary will take the minutes 

of the meeting, which will then be certified by the Chairman of the 

Board.  All the certified minutes will be kept in good order and 

ready for verification by the Board of Directors or other parties 

concerned.

Four regular meetings of the Board of Directors were held in 

2012. Each director’s meeting attendance could be summarized as 

follows :

List of Members of the Board 
of Directors

Number of 
Meetings 
Attended

Mr. Sidh Prarusudamkerng 4
Mr. Prasong Sukhum 0
Mr. Surin Osathanugrah 4
Mr. Ratch Osathanugrah 0
Assist. Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 4
Mr. Salin Pinkayan 4
Miss Chantrakarn Srisawadi 4
Mr. Somchai Chaisuparakul 4
Ms. Araya Tejanant 4
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• คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยใน

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 

โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน 

ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมี 

รายชื่อดังต่อไปนี้

1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย

 ประธาน (กรรมการอิสระ)

 (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน)

2. นายสลิล ปิ่นขยัน

 กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3. น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์

 กรรมการ (กรรมการอิสระ)

4. นางอารยา เตชานันท์

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (เลขานุการบริษัท)

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม�่าเสมอ ในรอบปี 2555 ได้จัดให้

มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้เชิญคณะผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

ด้วย 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจ�าปี

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความ 

รับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แต่มีการจัดท�า

โครงสร้างเงินเดือนและกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดย

เปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนของบรษิทัในอตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีง

กันที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมาก รวมทั้งพิจารณาผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ประกอบด้วย อย่างไรก็ตามการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

• รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาดัง

ปรากฏในรายงานประจ�าปี ในส่วนของรายงานคณะกรรมการ นอกจากนี้

คณะกรรมการบรษิทั ยังเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และ

บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี และ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) งบการเงินดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป โดยมกีารวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุล

ว่างบการเงินแสดงข้อมูลไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ การ 

ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็น

จ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทฯ ใช้และ

ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ ล้วนเป็นความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะ

กรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง ก็ได้มีการสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบญัชแีละเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ เพือ่งบการเงนิดงักล่าว

จะได้ถูกต้องตามที่ควร และได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

• Sub-Committees

On 29 February 2000, the Board of Directors established the 

Audit Committee responsible for overseeing the Company’s 

corporate governance.  The Committee consists of 3 members, all 

of whom are independent directors.  Their tenure is 2 years.  The 

list of the members of the Audit Committee in 2012 was as follows:

1. Assist. Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 

 (Who is specialized in accountancy and finance)

 Chairperson (independent director)

2. Mr. Salin Pinkayan

 Member (independent director)

3. Miss Chantrakarn Srisawadi

 Member (independent director)

4. Ms. Araya Tejanant

 Secretary of Audit Committee (Company’s secretary)

The Audit Committee meets regularly.  In 2012, four meetings 

were held. The auditor team was invited to participate in all the 

four meetings.  The purpose of the meetings was to review the 

Company’s quarterly and annual financial statements.

In carrying out its duties, the Audit Committee is accountable 

to the Board of Directors directly.  As well, the Board of Directors 

remains responsible for all the Company’s business affairs towards 

the outside parties.

The Company has not yet established the Remuneration 

Committee.  However, it has developed a salary structure and a 

process to consider appropriate remuneration levels, by comparing 

them to those in the same or similar industries with a comparable 

size.  As well, the performance of the Company is taken account.  

However, the payment of remuneration to the directors is subject 

to approval at the shareholders’ meeting.

• Report of the Board of Directors

The Board of Directors gives a summary of the operating results 

in the past year, as shown under the section of the Board of Directors’ 

Report in the Annual Report.  Moreover, the Board of Directors is 

responsible for the consolidated financial statements of the Company 

and its subsidiary as well as the financial information in the Annual 

Report and the annual registration statement (Form 56-1).  The 

financial statements have already been audited by the Company’s 

auditor in accordance with the generally accepted accounting 

principles.  A plan has been developed and implemented, to 

reasonably ensure that the information in the financial statements is 

not materially different from the actual performance.  The audit includes 

verification of evidences supporting the accounting entries and 

monetary items.  The Board of Directors is responsible for all the 

information disclosed in the financial statements and in the notes to 

the financial statements as well as the assessment of the 
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appropriateness of the accounting principles adopted by the 

Company and the projections of key financial items. In this connection, 

the Audit Committee which has been established by the Board of 

Directors has conducted a review to the effect that the Company 

adequately complies with the accounting standards and the financial 

disclosure requirements.  The objective is to ensure that the financial 

statements are reasonably accurate and that they are prepared in 

accordance with the generally accepted accounting standards.

• Knowledge and Skill Development of the 

Board of Directors and Executives

The Board of Directors and executives are well aware of their 

roles and responsibilities as directors of a listed company.  They 

understand the principles of being good directors.  As a result, they 

stay abreast of rules and regulations issued by the Stock Exchange 

of Thailand and the Office of the Securities and Exchange 

Commission (SEC).  Seven of the Company’s directors have 

attended the training courses organized by the Thai Institute of 

Directors.

The members of the Board of Directors also have extensive 

experience and expertise in various fields, both business and 

financial areas.  As a result, they are able to determine the 

Company’s strategic direction and formulate its business policies in 

an efficient manner.

• Non-executive Directors as 

Counter-Balance

The Board of Directors consists of 9 members as follows :

2 executive directors

3 non-executive directors

4 independent directors

(3 of whom are members of the Audit Committee).

In summary, the Company has four independent directors, 

accounting for 44 percent of the Board of Directors.  Moreover, 

the Company has clearly defined the scope of duties and 

responsibilities as well as the tenure of the members of the Board of 

Directors and the Audit Committee.

• การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของคณะกรรมการและ

ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักดีถึงบทบาทและ

ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน และเข้าใจหลักการในการท�าหน้าที่กรรมการที่ดี 

จึงมีการศึกษากฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(ก.ล.ต.) และมีกรรมการ 7 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย เป็นผู้จัดด้วย

อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

หลากหลายสาขา ทั้งด้านธุรกิจและทางด้านการเงิน จึงมีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

• การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 9 ท่านประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน

 (3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ)

สรุปแล้วบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็น 

ร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งคณะ อีกทั้งมีการก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีและ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจ

สอบไว้อย่างชัดเจน
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 ความมุง่มัน่ในการท�ากจิกรรมเพ่ือสงัคม ควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิธรุกจิ
หลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นนโยบายที่ส�าคัญที่บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการ
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้ 

1. โครงการปลูกป่า
 โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทฯ ได้
ด�าเนินการติดต่อมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว  โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2555 
พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อีกปีหนึ่ง  เป็นจ�านวน  
1,000 ต้น หรือ 5 ไร่ ณ วนพุทธอุทยานน�้าตกเขาอีโต้ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
น�้าตกเขาอีโต้  อ�าเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อขยายพื้นที่ป่าและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวซึ่งจะช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

2. โครงการช่วยเหลือสังคม
• การช่วยเหลอืสงัคมโดยเฉพาะคนพิการทีด้่อยโอกาส เพือ่ให้พวก

เขาเหล่านัน้สามารถทีจ่ะอยูใ่นสงัคมโดยช่วยเหลอืตวัเองได้ เม่ือ
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ และพนักงานจึงได้ร่วมกัน
บริจาครถเข็นคนพิการจ�านวน 10 คัน ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

• การบรจิาคโลหติให้กบัสภากาชาดไทย บรษิทัฯ ได้ร่วมกบับรษิทั 
ผู้เช่าอาคารส�านักงานของบริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกันบริจาค
โลหิตให้กับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

• ด้านการศึกษา บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้กับ
โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันมอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์จ�านวน 4 เครื่อง และกล้องจุลทรรศน์ จ�านวน 2 
เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัด ศิวาราม อ�าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงประสบปัญหาน�้าท่วมหนักเม่ือปี 2554 
ท�าให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนช�ารุด
เสียหายเป็นจ�านวนมาก

3. โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีการก�าหนด
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานออกเป็น 3 มาตรการดังนี้

มาตรการการประชาสัมพันธ์และปลูกจิตส�านึกด้านพลังงาน
 มกีารแต่งตัง้คณะท�างานด้านการอนรุกัษ์พลงังานเพือ่ให้พนกังานทกุ
คนมส่ีวนร่วม จัดท�าบอร์ดประชาสมัพนัธ์ให้ความรูร้ือ่งการใช้พลงังานอย่าง
ถูกวิธี พร้อมทั้งจัดการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน เช่น การปิดไฟทุกครั้ง
เมื่อไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ไฟ การใช้กระดาษรีไซเคิล เป็นต้น

มาตรการด้านการจัดการ
 เป็นมาตรการที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนแต่ใช้แนวทางการบริหารจัดการ
ให้เหมาะสมกับสภาพการท�างาน เช่น การลด/ปิด ไฟแสงสว่างในจุดที่เกิน
ความจ�าเป็น การควบคุมการท�างานของปั๊มน�้าในอาคาร ไม่ท�าในช่วงท่ีมี
ความต้องการการใช้ไฟสูง เป็นต้น

มาตรการด้านการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน
 ทางบรษิทัฯ ได้ท�าการเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้าใหม่ เพือ่ประหยดัไฟ เช่น 
เปลีย่นบลัลาสต์แกนเหลก็เป็นบลัลาสต์อเิลก็ทรอนกิส์  เปลีย่นหลอดไฟจาก
หลอดฮาโลเจนเป็นหลอด แอลอีดี เป็นต้น

 The commitment to contribute to the society along with the 
business performance has continuously remained our main policy.  
In 2012, we have launched several projects for social corporation 
as follows: 

1. Reforestation project

 Reforestation projects has been one of the Company’s main 
projects for past three years. On 21 July 2012, our employees joined 
another year of reforestation scheme at Khao E-To National Forest  
in Prachin Buri Province. We grew 1,000 trees or 5 Rai of forestation, 
helping expanding the forest and adding more green area to reduce 
the global warming crisis.

2. Projects for society
• Bringing up the society, especially helping the less 

fortunate people to be able to live on among others. On 
28 June 2012, the Company and the employees donated 
10 wheelchairs to Thai With Disability Foundation in Pak 
Kret, Nonthaburi

• Blood Donation project : The Company, in corporation 
with Thai Red Cross and the tenants of our office building, 
held an activity to donate our blood to Thai Red Cross 
on 20 August 2012. 

• Education: With a commitment to support the education 
resources in the rural school, on 21 December 2012, the 
Company and the employees donated 4 computers along 
with 2 sets of telescopes to Siwaram school which was 
seriously affected by the flood crisis in 2012 resulting in a 
huge lost of computers and educational resources. 

3. Energy conservation Projects

 We always realize to save energy, the Company has 
promoted 3 measures as follows.

Measure on promoting and creating energy awareness

 The energy saving committee has been appointed in order 
to draw attention from every employees. In cooperation, they are 
to make bulletin board and press release offering information on 
the right way to save energy along with various campaigns 
promoting energy conservation methods such as turning of light 
when they are not use or using a recycled paper. 

Management measure

 This measure needs nothing investment but a management 
practice to apply practical saving measure that suits particular 
operating conditions, for instance turning on/off the light in an 
unnecessary area, or controlling water pump system when there is 
no strong need of electricity power system within the Company. 

Measure on replacement tools

 The Company has regularly changed new electrical 
equipment to save energy costs. For example, we changed Iron 
core ballast to an electronic ballast, and from Halogen lamps to LED.



 ความเสี่ยงส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2555 สรุปได้ดังนี้

• ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์

 แม้บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้แก่

เจ้าของผลติภณัฑ์ในต่างประเทศเป็นจ�านวนมากรายและเป็นระยะเวลานาน 

แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์รายใดรายหนึ่งอาจบอก

เลิกการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจ�าหน่ายได้ ในปี 2555 

มีเจ้าของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร 1 รายได้บอกเลิก

การให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดหา

เคมภีณัฑ์ทีม่คีวามหลากหลายมากกว่ามาทดแทนแล้ว แต่คงต้องใช้เวลาใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าสักระยะเวลาหนึ่ง

• ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและการพึ่งพิงลูกค้า 

รายใหญ่

 ฐานลกูค้าของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส�าหรบัธรุกจิหลกัคอื การจดั

จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้นิรภัย และระบบเตือนอัคคีภัย ไม่มีการ 

กระจุกตัวอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากลูกค้ามีจ�านวนมากราย และมีการ 

กระจายครอบคลุมทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และผู้จ�าหน่ายที่

กระจายอยู่ทัว่ประเทศ อกีทัง้ฝ่ายบรหิารมกีารก�าหนดนโยบายและวธิกีารใน

การควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ด้วยเหตผุลเหล่านีจ้งึไม่คาดว่าจะได้รบัความ

เสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ และฝ่ายบริหารยังเชื่อว่าความ

เสี่ยงจากการให้สินเชื่อจะไม่เกินจ�านวนเงินที่ได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสญูของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไว้แล้วในภาวะปกต ินอกจากจะเกดิภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้น

 ส่วนการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จัดว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่า 

เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ในปี 2555 

ประมาณร้อยละ  10.9  ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 สินค้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดจ�าหน่าย กว่าร้อยละ 80 เป็น

สินค้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยใน

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ด้วยการท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้เป็น

บางส่วน เนื่องจากมีแนวโน้มว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่า เมื่อเทียบกับค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ

 Significant Risks that may affect the Operating Results of 

the Company and its Subsidiaries in 2012 can be summarized as 

following;

• Product Supply Risks

 Despites the company and its subsidiary is a distributor for 

many foreign suppliers for long time, the company and its subsidiary 

might be risky of termination by any of product suppliers. In 2012, 

one of our customers in the food chemical industry has terminated 

distributing agent contract with the Company. Regarding this, we 

have procured a new source of chemical products to replace the 

existing source. Nonetheless, it may take some time to develop 

products with the customers.

• Credit and Major Dependence Risks

 The company and its subsidiary’s customer base for core 

business in distributing industrial chemicals, safe, and fire alarm 

system has not significantly concentrated due to many clients 

consisting of manufacturers in various industries and customers are 

widely dispersed. For these reasons, it is expected that the 

Company would not face any loss as a result of the proper credit 

policy. The management team also believes that credit risk would 

not exceed the amount set aside for doubtful debts of the 

Company and its subsidiaries under normal economic condition 

except during economic crisis.

 The Company still faces low risk exposure concerning 

dependence on major customers because, in 2012, the Company’s 

largest customer account for only 10.9 percent of total sales.

• Foreign Currency Risks

 More than 80 percent of the products are imported from 

abroad. Therefore, the Company is using financial instruments to 

manage risk exposure to fluctuations in foreign currency exchange 

rates by engaging in several foreign exchange forwards. It is because 

it is expected that the baht will appreciate compare to the U.S. 

dollar.

ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
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• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญ 

อันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนช่ัวคราว อย่างไรก็ตาม 

เนือ่งจากสนิทรพัย์ทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มอีตัรา

ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียง

กับอัตราตลาดในปัจจุบัน  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย จึงอยู่ในระดับต�่า

• ความเสี่ยงจากภาระคำ้าประกัน

 บริษัทฯ ได้ค�้าประกันบริษัทย่อย คือบริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ในการขอวงเงินสินเช่ือเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้นจาก

ธนาคาร 1 แห่ง เป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงจาก 

การที่อาจถูกฟ้องร้องในฐานะผู้ค�้าประกันตามจ�านวนมูลหนี้ สูงสุดไม่เกิน 

5 ล้านบาท แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทย่อยในปี 2555 ดีมาก 

บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงจากภาระค�้าประกันดังกล่าว

• Interest Risks

 The Company and its subsidiary’s exposure to interest rate 

risk relates primarily to its cash at banks and short-term investments. 

However, since most of the Company and its subsidiary’s financial 

assets bear floating interest rates of fixed interest rates which are 

close to the market rate, the interest rate risk is expected to be 

minimal.

• Collateral Security Risks

 As the company has provided the security for F.B. (Thailand) 

Ltd. a subsidiary to apply for overdraft credit and short-term loan 

from a bank amounted 5 million Baht, the risks as guarantor who 

may be charged, would not exceeding maximum of 5 million Baht. 

But its subsidiary’s operational result in 2012 was excellent so there 

was no risk in such collateral security.
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(หน่วย : ล้านบาท) / (Unit : Million Baht)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ด�าเนินการโดย
Operate by :

% การถือหุ้น 
ของบริษัท 

% of Holding

2555/2012 
รายได้

Revenues %

2554/2011 
รายได้

Revenues %

2553/2010 
รายได้

Revenues %

• ธุรกิจน�าเข้าและ 

จัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน)

856 83.8 883 86.9 992 90.0

Import and distribution of 

industrial chemicals

White Group Public 

Co., Ltd.

• ธุรกิจให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

Property Rental

Business

126 12.4 106 10.4 89 8.1

• ตัวแทนจ�าหน่าย 

ประตูมั่นคงและ 

ระบบเตือนอัคคีภัย

บริษัทย่อย

บริษัท เอฟ บี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

39 3.8 27 2.7 21 1.9

Sales of Vault Door and 

Fire Alarm System

Subsidiary 

F.B. (Thailand) Limited

รวม / Total 1,021 100.0 1,016 100.0 1,102 100.0

หมายเหตุ : รายได้ของบริษัทย่อยแสดงรวมในงบการเงินรวม

Note : Revenue of Subsidiary incorporated in the consolidated accounts.

สามารถแยกตามส่วนงานธุรกิจได้ดังนี้

breakdown by business segments are as follows :

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
Revenues of the company and its subsidiary
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ชื่อบริษัท
COMPANY 

NAME

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่
HEAD OFFICE

LOCATION

ประเภทธุรกิจ
MAJOR 

BUSINESS

ทุนที่ช�าระแล้ว
PAID-UP 
CAPITAL

(บาท) (Baht)

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
VALUE OF 

INVESTMENT 
(AT COST)

(บาท) (Baht)

อัตราร้อยละของ 
หุ้นที่ถือ

% OWNERSHIP 
INTEREST

บริษัทย่อย :
SUBSIDIARY COMPANY

บริษัท เอฟ บี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพ ฯ 10110 

โทร 66(0) 2381-1196

โทรสาร  66(0) 2381-1197

ผู้น�าเข้าและจ�าหน่าย 

ประตูมั่นคงและระบบ 

เตือนอัคคีภัย

6,000,000 5,755,000 95.92

F.B. (Thailand) Ltd. 75 Soi Rubia, Sukhumvit 42 

Road, Prakhanong, 

Klongtoey

Bangkok 10110

Tel  66 (0) 2381-1196

Fax 66 (0) 2381-1197

Importer and 

distributor of Vault 

Door and Fire Alarm 

System

6,000,000 5,755,000 95.92

ข้อมูลของการลงทุนในบริษัทย่อย
Details of investment in a subsidiary
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CHEMICALS FOR
OIL FIELD AND 
PETROCHEMICALS

Refinery Chemicals

• Fuel and Lubricant Additives   
 ๐ Fuel Additive:

 - Antioxidants
• Lubricant Additives:

 ๐ Crankcase Additives
 - PCMO
 - HDDEO
 - VII

• Driveline Additives
 ๐ ATF
 ๐ Gear
 ๐ Tractor

• Industrial Additives
 ๐ Hydraulic
 ๐ Industrial Gear
 ๐ Air Compressor
 ๐ Turbine
 ๐ Slide way
 ๐ Metalworking
 ๐ Component Additives

• Brake Fluids 
• Liquid Dyes and Marker for Petroleum Applications

 ๐ “Automate” Liquid Dyes
 ๐ Markers for Diesel Fuels

• Flame Retardants
 ๐ Antimony Oxide for 
 ๐ Plastics, Textiles, Paper, Paints and Rubber

FLAVOURS AND

FOOD INGREDIENTS

 ๐ Sweet Flavour, Savoury Flavour, Seasoning & Spices

 ๐ Antioxidant Food Grade

 ๐ Iron Lactoferrin

 ๐ Milk Ceramide

 ๐ Whey Peptide

 ๐ Distilled Monoglycerides

 ๐ Malt Extract

 ๐ Cloudy Agent

 ๐ Galacto-oligosaccharides / 

Isomalto-oligosaccharide / Cyclodextrin

 ๐ Phosphate Products / Emulsifiers / Color

 ๐ Health Functional Ingredients 

(Galactooligosaccharides), Cyclodextrin, 

 ๐ Galactooligosaccharides, Cyclodextrin

 ๐ Food Ingredients (Emulsifier, Foamer Creamer, Topping 

base, etc.)

ผลิตภัณฑ์
Products
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LABORATORY CHEMICALS AND 
LAB EQUIPMENTS

 ๐ Dehydrated Culture Media and Ingredients
 ๐ Prepared Culture Media   
 ๐ Rapid Testing Kits
 ๐ Reagents, Buffers, Enzymes and Stains
 ๐ Serology and Immunology Test Reagents
 ๐ Hygiene Monitoring Systems
 ๐ Molecular Diagnostics Reagents
 ๐ FACs Microcount : Flow Cytometry Technology for 
Microbiological QC

 ๐ Laboratory Products
 - Analytical Reagents
 - High Purity Solvents
 - Bio Reagents
 - Karl Fischer Reagents
 - Atomic Absorption and Plasma Standard

 ๐ Chromatography Products
 - Chromatography Media
 - Solid Phase Extraction (SPE)
 - Flash Chromatography Media and Columns
 - Thin Layer Chromatography (TLC) Plates 
and Sheets

 ๐ Pharmaceutical Products
 - Performance Excipients
 - Process Chromatography Media
 - Biopharmaceutical Chemicals

 ๐ Microelectronics Products
 - Photo Resist Ancillaries / Residue / Strippers
 - Removers
 - FAB Process Chemicals

 ๐ Laboratory Glassware / Microfiltration Glassware 
/ HPLC Reservoir

 ๐ Corning Reusable Plastic Ware  / Desiccator
 ๐ Sample Vials / Syringe Filter / Membrane Filter

COATINGS AND PLASTICS
CHEMICALS

 ๐ Specialty Chemicals for Coating Applications
 ๐ Specialty Solvents
 ๐ Adhesion Promoters for Thermoplastic Paints
 ๐ Resin Intermediates
 ๐ Wax for Floor Coating and Candle Applications
 ๐ Optical Brighteners for Plastics and Other Industries
 ๐ Non-Phthalate Plasticizers for PVC, Adhesives, 
Coating and Inks. 

 ๐ “DAA” For Coating Applications
 ๐ “Isophorone” For Coating Applications
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วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

เรียน คณะกรรมการบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับงบการเงินประจ�าปี 2555 สิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ผู้บริหารได้จัดท�าขึ้น และมีความเห็นว่า 

รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของ 

บริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผลตามที่ได้ผ่านการพิจารณาของผู้บริหาร

บริษัทฯ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

      

ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

19th February 2013

Subject Opinion of the Audit Committee regarding White Group 

Plc.’s inter- related transactions for the year ended 

31st December 2012

To Board of Directors of White Group Public Co., Ltd.

Attachment Detail of the inter-related transactions

 Regarding the connected transactions disclosed in the 2012 

annual financial report for the year ended 31st December 2012 

conducted by the company’s management, The Audit Committee 

confirmed that all transactions were considered as the ordinary and 

usual business transaction of the company and were reasonable 

with the approval by the company’s management.

Sincerely Yours,

 

Assistant Professor Dr. Pimpana Peetathawatchai, DBA

Chairman of the Audit Committee

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

Opinion of the Audit Comittee regarding
White Group Plc.’s inter-related Transactions
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Connected persons are directors of listed company and its subsidiary. Details are as follows :

รายชื่อกรรมการ
Name of Directors

บริษัท
Company

บริษัทย่อย 
Subsidiary Company

1.	 นายสิทธิ์

 Mr. Sidh 

ปรุศุดำาเกิง 

Prarusudamkerng

A B

2.	 นายประสงค์

 Mr. Prasong

สุขุม

Sukhum

B

3.	 นายสุรินทร์

 Mr. Surin

โอสถานุเคราะห์

Osathanugrah

B

4.	 นายรัตน์

 Mr. Ratch

โอสถานุเคราะห์

Osathanugrah

B

5.	 นายสลิล

 Mr. Salin

ปิ่นขยัน

Pinkayan

B

6.	 ผศ.	ดร.	พิมพ์พนา

 Asst Prof. Dr. Pimpana

ปีตธวัชชัย

Peetathawatchai

B

7.	 นางสาวจันทรกานต์

 Miss Chantrakarn

ศรีสวัสดิ์

Srisawadi

B

8.	 นายสมชัย

 Mr. Somchai

ไชยศุภรากุล

Chaisuparakul

C C

9.	 นางอารยา

 Mrs. Araya

เตชานันท์

Tejanant

C C

บริษัทย่อย
Subsidiary Company

หมายเหตุ
 Remarks:

•	 บริษัท	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)	จำากัด 

F.B.	(Thailand)	Ltd.

A	 =		 ประธานกรรมการ

  Chairman

B	 =		 กรรมการ

  Director

C	 =	 กรรมการบริหาร

  Executive Director

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายการระหว่างกัน
Connected persons
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้

The significant business transactions with related parties incurred during the year ended 31 December 2012 can be 

summarized as follow :  

(หน่วย	:	บาท)	/	(Unit	:	Baht)

ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์

Company Name and
Relationship

ลักษณะรายการ

Related party
transactions

มูลค่า
ปี 2555

Amount
For 2012

ยอดคงค้าง
ณ 31 ธ.ค.2555

Balance As of
31 December 

2012

นโยบายในการ
กำาหนดราคา

Pricing Policy

บริษัท	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)	จำากัด

(เป็น	บริษัทย่อย	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่

เท่ากับร้อยละ		95.92	)

F.B.	(Thailand)	Limited

(Subsidiary	Company	

percentage of 

shareholding	=	95.92%)

กรรมการร่วม	:

Common Directors

•	 นายสิทธิ์	 ปรุศุดำาเกิง 

Mr. Sidh Prarusudamkerng

•	 นายสมชัย	 ไชยศุภรากุล 

Mr. Somchai Chaisuparakul

•	 นางอารยา	 เตชานันท์ 

Mrs. Araya Tejanant

ค่าเช่าอาคารสำานักงาน	

Rental Income from office

building

บริษัทฯ	ซื้ออุปกรณ์

เพื่อซ่อมแซมระบบอัคคีภัย

Spare Parts for repairing

Fire Alarm System

288,000.-

5,562.15  

-

-

ราคาต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

Cost  plus margin

ราคาต้นทุน

Cost

บริษัท	คัสตอม	แพค	จำากัด

Custom	Pack	Co.,	Ltd.

กรรมการร่วม:

Common Directors

•	 นายสมชัย	 ไชยศุภรากุล 

Mr. Somchai Chaisuparakul

•	 นางอารยา	 เตชานันท์ 

Mrs. Araya Tejanant

ค่าเช่าอาคารสำานักงาน

Rental Income from office

building

7,580,000.- - ราคาต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

Cost plus margin
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ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์

Company Name and
Relationship

ลักษณะรายการ

Related party
transactions

มูลค่า
ปี 2555

Amount
For 2012

ยอดคงค้าง
ณ 31 ธ.ค.2555

Balance As of
31 December 

2012

นโยบายในการ
กำาหนดราคา

Pricing Policy

บริษัท	โอสถสภา	จำากัด

Osotspa	Co.,	Ltd.

(ผู้บริหารคนสำาคัญและกรรมการ

คนเดียวกัน)

(Company	related	due	to	key

management and directors in 

common.

ผู้บริหารคนสำาคัญ	:

Common key management

•	 นายสมชัย	 ไชยศุภรากุล 

Mr. Somchai  Chaisuparakul

กรรมการร่วม	:

Common Directors

•	 นายประสงค์	 สุขุม 

Mr. Prasong Sukhum

•	 นายสุรินทร์	 โอสถานุเคราะห์ 

Mr. Surin Osathanugrah

•	 นายรัตน์	 โอสถานุเคราะห์ 

Mr. Ratch Osathanugrah

•	 นายสลิล	 ปิ่นขยัน 

Mr. Salin Pinkayan

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริหาร

จัดการ

Management fee expense

คืนสินค้าที่ขายในปี	2554

Goods return on Sales of

2011

3,376,800.-

(6,024.-)

        -

-

ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและ

ข้อตกลงทางการค้าปกติ

On normal commercial terms

and conditions

(ปี	2555:	281,400	บาทต่อเดือน

	ป	ี2554:	265,470	บาทตอ่เดอืน)	

(2012:	Baht	281,400	per	month

2011:	Baht	265,470	per	month)

ราคาต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อ

ตกลงทางการค้าปกติ

Cost	plus	margin	basis

and on normal commercial 

terms and conditions.

บริษัท	โอสถสภาประกันภัย	จำากัด

Osotspa	Insurance	Co.,	Ltd.

(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มโอสถสภา

และกรรมการคนเดียวกัน	)

(Company	related	to	Osotspa	Group	

due	to	directors	in	common)

กรรมการร่วม	:

Common	Directors:

•	 นายประสงค์	 สุขุม 

Mr. Prasong Sukhum

•	 นายรัตน์	 โอสถานุเคราะห์ 

Mr. Ratch Osathanugrah

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย

Premium Insurance 

expense

2,332,523.35     433,535.88 ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและ

ข้อตกลงทางการค้าปกติ

On normal commercial terms

and conditions
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ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์

Company Name and
Relationship

ลักษณะรายการ

Related party
transactions

มูลค่า
ปี 2555

Amount
For 2012

ยอดคงค้าง
ณ 31 ธ.ค.2555

Balance As of
31 December 

2012

นโยบายในการ
กำาหนดราคา

Pricing Policy

บริษัท	เอสเอสบี	เอ็นเตอร์ไพร้ซ์	จำากัด

SSB	Enterprise	Co.,	Ltd.

(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มโอสถสภา)

(Company	related	to	Osotspa	Group)

•	 ไม่มีกรรมการร่วม 

There is no director in common.

ค่าขายสินค้า

Sales

7,763,198.- - ราคาต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

และเป็นไปตามเงื่อนไขและ

ข้อตกลงทางการค้าปกติ

Cost	plus	margin	basis

and on normal commercial 

terms

and conditions.

บริษัท	วอลล์กรีน	จำากัด

Wallgreen	Co.,	Ltd.

(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มโอสถสภา)

(Company	related	to	Osotspa	Group)

กรรมการร่วม	:

Common	Director	:

•	 นายรัตน์	 โอสถานุเคราะห์ 

Mr. Ratch Osathanugrah

ค่าขายสินค้า

Sales

647,620.- - ราคาต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

และเป็นไปตามเงื่อนไขและ

ข้อตกลงทางการค้าปกติ

Cost	plus	margin	basis

and on normal commercial 

terms

and conditions.

บริษัท	เฮ้าส์	โอสถสภา	ฟู๊ดส์	จำากัด

House	Osotspa	Food	Co.,	Ltd.

กรรมการร่วม

Common	Director:

•	 นายสมชัย	 ไชยศุภรากุล 

Mr. Somchai Chaisuparakul

ค่าเช่าอาคารสำานักงาน

Rental Income from office 

building

ค่าบริการอื่น

Other service fees

753,200.-

28,150.-

-

1,765.50

ราคาต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

Cost plus margin

ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและ

ข้อตกลงทางการค้าปกติ

On normal commercial terms 

and conditions
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	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการ

ทั้งหมด	2	ชุด	ได้แก่	

•	 คณะกรรมการบริษัท	

•	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 โดยมีกรรมการผู้จัดการ	และรองกรรมการผู้จัดการ	เป็นผู้บริหาร

จัดการ	ตามที่ได้รับมอบหมายอำานาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 

นายสิทธิ์  ปรุศุด�าเกิง

ประธานกรรมการ,	กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	178,000	หุ้น

ลดลงจากปี	2554	จำานวน		10,000		หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

•	บริหารธุรกิจ	โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

นายประสงค์  สุขุม

รองประธานกรรมการ*		

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	-	หุ้น

เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	-	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม

•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	Harvard	University	สหรัฐอเมริกา

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 หลักสูตรอบรม	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2547)		

นายสุรินทร์  โอสถานุเคราะห์

กรรมการ*		 	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	500	หุ้น

เพิ่มขึ้นจากปี		2554	จำานวน	-	หุ้น		

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

•	ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	Babson	College	MA,	สหรัฐอเมริกา

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 หลักสูตรอบรม	

Director	Certification	Program	(DCP)	(ปี	2546)

	 The	Company’s	management	structure	consists	of	:

•	 The Board of Directors

•	 The Audit Committee

 Managing Director and Deputy Managing Director are 

authorized to supervise the company’s regular management.

Board of Directors

Mr. Sidh  Prarusudamkerng

Chairman, Independent director

Shareholding

178,000 shares decrease from 2011 in total 10,000 shares - shares

Education/Training Background

•	Business Administration, Assumption Commercial College

Mr. Prasong  Sukhum

Vice	Chairman	*

Shareholding

-  shares Increase from 2011 in total - shares

Education/Training Background

•	M.B.A.	Harvard	University

•	Thai	Institute	of	Director	Association	(IOD),	Certificate	from	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(2004)

Mr. Surin Osathanugrah

Director*

Shareholding

500 shares Increase from 2011 in total - shares

Education/Training Background

•	A	Bachelor’s	Degree	 in	Business	Administration,	Babson 

College	MA,	USA

•	Thai	Institute	of	Director	Association	(IOD),	Certificate	from	

Director	Certification	Program	(DCP)	(2003)

โครงสร้างการจัดการ
Management Structure
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นายรัตน์  โอสถานุเคราะห์

กรรมการ*	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	-	หุ้น	

ลดลงจากปี	2554	จำานวน	805,800	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

•	ปริญญาโท	สาขาการบัญชี	Southern	Illinois	University,	

สหรัฐอเมริกา	 	 	

ผศ. ดร. พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย

กรรมการอิสระ

    

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	-	หุ้น

เพิ่มขึ้นจากปี		2554		จำานวน	-	หุ้น	

  

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

•	ปริญญาเอก	สาขาการบัญชี	Boston	University,	สหรัฐอเมริกา

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 หลักสูตรอบรม	

Director	Certification	Program	(DCP)	(ปี	2546)

น.ส. จันทรกานต์  ศรีสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	-	หุ้น

เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	-	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	Southern	New	Hampshire 

University,	สหรัฐอเมริกา

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 หลักสูตรอบรม	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2553)		

นายสลิล  ปิ่นขยัน

กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	49,200	หุ้น

เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	10,000	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 หลักสูตรอบรม	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2553)

Mr.Ratch  Osathanugrah

Director*

Shareholding

- shares decrease from 2011 in total 805,800 shares

Education/Training Background

•	A Master’s Degree in Accountancy, Southern Illinois 

University,	USA

Assist Prof. Dr. Pimpana  Peetathawatchai

Independent director

Shareholding

- shares Increase from 2011 in total - shares

Education/Training Background

•	A	PhD	in	Accountancy,	Boston	University,	USA

•	Thai	Institute	of	Director	Association	(IOD),	Certificate	from	

Director	Certification	Program	(DCP)	(2003)

Miss Chantrakarn  Srisawadi

Independent director

Shareholding

- shares Increase from 2011 - shares

Education/Training Background

•	M.B.A.	Southern	New	Hampshire	University,	USA

•	Thai	Institute	of	Director	Association	(IOD),	Certificate	from	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(2010)

Mr. Salin   Pinkayan

Independent director

Shareholding

49,200 shares Increase from 2011 in total 10,000 shares

Education/Training Background

•	M.B.A.	(Business	Administration)	SASIN	Graduate	Institute,	

Chulalongkorn	University

•	Thai	Institute	of	Director	Association	(IOD),	Certificate	from	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(2010)



White Group Public Company Limited 51

นายสมชัย  ไชยศุภรากุล

กรรมการ*		

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	250,000	หุ้น

เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	-	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	University	of	Leicester,	อังกฤษ	

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 หลักสูตรอบรม	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2547)

นางอารยา  เตชานันท์

กรรมการและเลขานุการ*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ	6,261	หุ้น

เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	-	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

•	ปรญิญาโท	สาขาบรหิารธรุกจิ	Wichita	State	University,	สหรฐัอเมรกิา	

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 หลักสูตรอบรม	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2546)

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

 *กรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	 คือกรรมการ

สองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีอำานาจหน้าที่ในการกำากับดูแลการ 

ดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 ในปี	2555		คณะกรรมการบริษัท	มีการประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง

Mr. Somchai  Chaisuparakul

Director*

Shareholding

250,000 shares Increase from 2011 in total - shares

Education/Training Background

•	M.B.A.,	University	of	Leicester,	UK

•	Thai	Institute	of	Director	Association	(IOD),	Certificate	from	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(2004)

Ms. Araya  Tejanant

Director	&	Secretary*

Shareholding

6,261 shares

Increase from 2011 in total - shares

Education/Training Background

•	M.B.A.,	Wichita	State	University,	USA

•	Thai	Institute	of	Director	Association	(IOD),	Certificate	from	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(2003)

Authorized Directors

	 *Two	out	of	 five	directors	authorized	signatories	are 

empowered to sign for the company.

Scope and Responsibility of the Board of Directors

 The Board of Directors has authority to supervise and manage 

the	company’s	operation	 in	agreement	with	 the	objectives, 

regulations, meeting’s resolution, law and related regulations.

In 2012, the Board of Directors organized four meetings.
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การสรรหากรรมการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการ

•	 คณะกรรมการของบริษัท	 เป็นผู ้สรรหากรรมการ	 และที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง	เสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ	 อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล	คราวละคน	หรือคราวละหลายคน	ด้วย

วิธีการอื่นใดก็ได้	 ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	 แต่ใน

การลงมติแต่ละคร้ัง	 ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม		

(1)	ทั้งหมด	จะแบ่งคะแนนเสียง	แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนั้น	 ให้ถือคะแนน

เสียงข้างมาก	 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

•	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการลาออกจาก

ตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา	 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะ 

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุด

กับส่วนหนึ่งในสาม

•	 กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำาแหน่ง	 คือ	 กรรมการคนที่อยู่ใน

ตำาแหน่งนานที่สุด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผศ. ดร. พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย   

ประธานกรรมการตรวจสอบ	(เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน)

นายสลิล  ปิ่นขยัน

กรรมการตรวจสอบ

น.ส. จันทรกานต์  ศรีสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

นางอารยา  เตชานันท์

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นใน

การกำากบัดแูลทีด่	ีการบรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	โปร่งใส	มรีะเบยีบ

แบบแผนและเป็นไปตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแลและ

ระเบียบข้อบังคับของบริษัท	 ดังนั้น	 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ขึ้นคณะหนึ่ง	 เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการใน

นามของคณะกรรมการบรษิทั	ในเรือ่งการสอบทานข้อมลูทางการเงนิทีเ่สนอ

แก่ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่	การสอบทานระบบการควบคมุภายในทีฝ่่าย

จัดการและคณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีขึ้น	 และการสื่อสารกับ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

Recruitment and Selection of Directors

Composition and Appointment 

•	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	selecting	directors	while	

shareholder’s	meeting	 is	accountable	 for	appointing	the 

directors in accordance with the following principles and 

procedures.

1. One shareholder has one vote per one share holding.

2. Election	of	directors	can	be	done	in	various	ways	including	

individuals	or	group	voting	as	approved	by	the	meeting’s	

unanimity. On each voting, shareholder must vote with all 

votes	they	have	according	to	section	1)	mentioned	above.	

They	are	unable	to	give	their	votes	to	other	directors.

3. On voting, majority is accepted. In case of tie, on 

additional	vote	from	chairman	will	be	final.

•	 In Shareholder’s Annual Meeting, one third of directors must 

resign	from	position,	 if	 total	number	of	directors	can	be 

divided equally in three quarters, the most proximal one third.

•	 Directors	must	resign	is	the	one	who	has	been	in	longest	length	

of service.

Audit Committee 

Assistant Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 

Chairman of the Audit Committee 

(an	expert	in	accountancy	and	finance)

Mr. Salin  Pinkayan

Member	of	the	Audit	Committee

Miss Chantrakarn  Srisawadi

Member	of	the	Audit	Committee

Ms. Araya  Tejanant

Secretary of the Audit Committee

A Charter of Audit Committee

 As realizing the importance and necessary of Good  

Corporate Governance, integrity, honest, transparency 

systematically under the company’s regulation and rules, the Board 

of Directors appoints an Audit Committee to serve as independent 

unit whose core duties are to support and manage the company’s 

operational	performance	on	behalf	of	the	Board	of	Directors	when	

it comes to review of financial data proposed to shareholders and 

other related parties, the review of internal control set up under the 

authorization of Top Management and the Board of Directors, and 

commutation with company’s auditors.
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	 เพื่อให้การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ

สอบเป็นไปอย่างมหีลกัเกณฑ์		มปีระสทิธผิล	และเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ตามความรับผิดชอบ	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดทำากฎบัตรของ 

คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น	ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการของบริษัท	ดังนี้

1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 

เพียงพอ

1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

1.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1.4 พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำา

หน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และเสนอค่าตอบแทนของบคุคล

ดงักล่าว	รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ

เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

1.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	 ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ 

สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

1.6 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจำาปีของบริษัท	 ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล 

ดังต่อไปนี้

1.6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	 ความครบถ้วน	 และ 

ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

1.6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท

1.6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด ้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาด 

หลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1.6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

1.6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

1.6.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ 

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

1.6.7 ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตร

1.6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได ้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 To make the appointment and performance of Audit 

Committees effective and to achieve the satisfactory mission, the 

Board	of	Directors	establishes	a	Charter	of	Audit	Committee	as	

detailed	below;

1. Audit	Committee’s	core	responsibilities	assigned	by	the	Board	

of	Directors	include;

1.1 Review	the	accuracy	and	reliability	of	the	company’s 

financial statement properly.

1.2 Review the adequacy and efficiency of internal control 

system.

1.3 Review the company’s compliance with Stock Exchange 

of Thailand’s requirement, rules regulations, and related laws.

1.4 Select and nominate the independent qualified 

persons as company’s external auditors , propose them the 

remuneration appropriately, attend the meeting with the 

auditors without management attendance at least once 

a year.

1.5 Review compliance with the Securities and Exchange Act, 

the SET requirement for all connecter transaction disclosure 

or conflict of interest disclosure to ensure the maximum 

benefit	to	the	company.

1.6 Prepare	the	report	of	the	Audit	Committee	for	submission	

to	the	Board	of	Directors	and	for	publication	in	company’s	

annual	report.	Such	report	must	be	signed	by	the	Audit	

Committee Chairman and must contain the following 

detail;

1.6.1 Comments on accuracy, completeness and 

reliability	of	the	company’s	financial	report.

1.6.2 Comments on adequacy of the company’s internal 

control system.

1.6.3 Comments on law compliance in accordance with 

the Securities and Exchange laws, regulations of 

the Stock Exchange, and laws relating to company’s 

business.

1.6.4 Comments on the appropriateness of the auditors.

1.6.5 Comments on the conflict of interest.

1.6.6 A	number	of	Audit	Committee’s	Meeting	and	the	

attendance of individual audit committees.

1.6.7 Comments	on	overall	observation	 in	which	the	

audit committee receives from performing their 

duties	in	accordance	with	the	established	charter.

1.6.8 Other items that shareholders and general investors 

should	know	under	the	scope	of	responsibilities 

assigned	by	the	Board	of	Directors.

1.7 Undertake	any	other	act	as	authorized	by	the	board	of	

directors.
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2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมี 

ข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้	 ซึ่งอาจมีผลกระทบ

อย่างมนียัสำาคญัต่อฐานะการเงนิ	และผลการดำาเนนิการของบรษิทั	ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท 

เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นสมควร

2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบ

การควบคุมภายใน

2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ

ของบริษัท

	 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร	ไม่ดำาเนินการให้มีการ

ปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบกำาหนด	กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง	อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาดังกล่าว

ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ	 โดยคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระ	มีดังนี้

ก)	 ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

ข)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	

พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจำา	หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ

ของบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยลำาดบั

เดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

ค)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น	บิดา	มารดา	คู่สมรส	

พี่น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่	ผูม้อีำานาจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

2. Audit Committee is required to report the Board of Directors 

when finding any item or action that might affect the company’s 

financial status or performance significantly so that the Board 

of Directors can inform the situation within the designated 

timeframe.	Such	an	item	or	action	includes;

2.1 An item of conflict of interest.

2.2 Any	corruption,	abnormality	or	defect	within	the	internal	

control system.

2.3 Violation of the Securities and Exchange law, regulations 

of	Stock	Exchange,	and	laws	related	to	business	of	the	

company.

 If the Board of Directors or executive committees fails to 

revamp	the	situation	within	designated	timeframe	imposed	by	the	

Audit Committee, any of audit committees might report such item 

or action to the Securities and Exchange Commission and the Stock 

Exchange of Thailand.

Qualification of the Audit Committee

1. Being	appointed	by	 the	 Board	of	Directors	 and	 the 

Shareholder’s Meeting as audit committee.

2. Being an independent directors whose qualifications shall meet 

the	following	criteria;

a)	 Holding shares not exceeding one percent of the total 

number	voting	 rights	of	 the	company,	 its	parent 

company,	subsidiary,	affiliate,	or	juristic	person	which	may	

cause	conflicts	of	interest,	including	the	shares	held	by	

related persons of the independent directors.

b)	 Neither	being	nor	having	been	an	executive	directors,	

employee, staff or advisor who receives salary, or controlling 

persons	of	the	company,	its	parent	company,	subsidiary,	

affiliate,	same-level	subsidiary	or	juristic	person	which	

may cause conflicts of interest unless the foregoing 

status had ended not less than two years prior to date 

of application filing with the SEC.

c)	 Not	being	a	person	related	by	blood	or	registration	under	

laws	such	as	father,	mother,	spouse,	sibling,	and	child,	

including the spouses of the children of the executive, 

major shareholder, controlling person, or persons 

nominated	as	the	company	and	its	subsidiary.
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ง)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ	่

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการ

ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	

จ)	 ไม่เป ็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมี 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอื

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

ฉ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการ

ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัท

ใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแย้ง	 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 

ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ

อสิระ	ผูบ้รหิารหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บรกิารวชิาชพีนัน้

ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่า	2	ปี

ช)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของ

กรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ซ)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น

อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

3. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	ให้ตดัสนิ

ใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 หรือบริษัทย่อยลำาดับ

เดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

d)	 Not	having	a	business	relationship	with	the	company,	its	

parent	company,	 subsidiary,	 affiliate,	 same-level 

subsidiary	or	juristic	person	which	may	cause	conflicts	of	

interest, in the manner which may interfere with his 

independent	judgment,	and	neither	being	nor	having	

been	a	major	shareholders,	non-independent	director	or	

executives	of	any	person	having	business	relationship	with	

the	company,	its	parent	company,	subsidiary,	affiliate,	

same-level	subsidiary	or	juristic	person	which	may	cause	

conflicts of interest  unless the foregoing relationship has 

ended not less than two years prior to the date of 

application filing with SEC.

e)	 Neither	being	nor	having	been	an	auditor	of	 the 

company,	 its	parent	company,	 subsidiary,	affiliate,	 

same-level	subsidiary	or	juristic	person	who	may	cause	

conflicts	of	interest,	and	not	being	a	major	shareholder,	

non- independent directors, executive, or partner or an 

auditing firm which employs auditors of the company, its 

parent	company,	 subsidiary,	 affiliate,	 same-level 

subsidiary	or	juristic	person	which	may	cause	conflicts	of	

interest unless the foregoing relationship has ended not 

less than 2 two years from the date of application filing 

with the SEC.

f)	 Neither	being	nor	having	been	any	professional	advisor	

including legal or financial advisors who receives 

annual service fee exceeding two million Baht from the 

company,	 its	parent	company,	 subsidiary,	affiliate,	 

same-level	subsidiary	or	juristic	person	which	may	cause	

conflicts	of	interest,	and	neither	being	nor	having	been	

major shareholders, non-independent director, executive, 

or partner of the professional advisor unless the foregoing 

relationship has ended not less than 2 two years from the 

date of application filing with the SEC.

g)	 Not	being	a	director	who	has	been	appointed	as 

representative of the company’s directors, major 

shareholders or shareholder who are related to the 

company’s major shareholders.

h)	 Not	having	any	characteristics	which	make	him 

incapable	of	expressing	independent	opinion	with	regard	

to	the	company’s	business	affairs.

3. Not	being	a	director	assigned	by	the	Board	of	Directors	to	

partake	 in	business	decision	of	 the	company,	 its	parent 

company,	subsidiary,	affiliate,	same-level	subsidiary	or	juristic	

person which may cause conflicts of interest.

4. Not	being	a	director	of	other	listed	company,	which	are	the	

parent	company,	subsidiary,	same-level	subsidiary.
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5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	

ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการ 

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

•	เป็นผู้นำาในการบริหารงานของบริษัท	ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อ

บงัคบั	และแผนงานทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	

หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น		เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท		

•	เป็นผู้พัฒนาขีดความสามารถของบริษัท	เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้

•	มีอำานาจแต่งตั้งคณะทำางานต่างๆ	 เพื่อให้มีการจัดการที่ดี	 และให้มี

อำานาจในการมอบอำานาจช่วง	 และมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ 

ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•	ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานของบรษิทัอย่างสมำา่เสมอ		เพือ่

ป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ	ทั้งภายนอกและภายในบริษัท

•	พจิารณารายการทีเ่กีย่วกบั	บรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	ตกลงเข้าทำารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ตามความหมายที่กำาหนดตาม

ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ท่ี

ใช้บงัคบักบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน	หรอืการได้มา	

หรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน	แล้วแต่กรณี		ทั้งนี้

จะต้องให้บริษัท	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าว

กำาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ	ด้วย

•	มอีำานาจพจิารณาอนมุตักิารใช้จ่ายเงนิในการดำาเนนิกจิการของบรษิทั	

และมีอำานาจในการสั่งจ่ายเช็ค	 และลงนามในเอกสารการเงินของ

ธนาคารต่างๆ	ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

•	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

เป็นคราวๆ	ไป		

อ�านาจหน้าที่ของรองกรรมการผู้จัดการ

•	ควบคุมดูแลการบริหารงานประจำาวันของบริษัท

•	ดำาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท	และกรรมการผู้จัดการ

•	มีอำานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง	ตลอดจนโอนย้าย

ข้ามสายงาน	หรือการให้พ้นจากการเป็นพนักงาน	รวมถึงการกำาหนด

อตัราค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	และสวสัดกิารเกีย่วกบัพนกังานทัง้หมดของ

บริษัท

•	มอีำานาจในการออกระเบยีบ	เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย	

และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานของบริษัท			

5. Having	the	same	duties	as	those	prescribed	in	the	regulation	

of the Stock Exchange of Thailand concerning the qualifications 

and scope of work of the Audit Committee.

6. Having sufficient knowledge and experience to perform duties 

as	audit	committee	member	provided	that	at	 least	one 

member	of	Audit	Committees	must	have	sufficient	knowledge	

and	experience	to	review	the	reliability	of	financial	statements.

Scope of Authority of Managing Director

•	To lead the company’s management to meeting the 

objectives,	regulation	and	work	plan	approved	by	the	Board	

of Directors or shareholder’s meeting resolution for the maximum 

interest of the company.

•	To develop the company’s capacity to compete with the 

competitors.

•	Have authorization to appoint the working committee for the 

effective and successful management and to grant the 

sub-authorization	 to	other	people	 so	 they	can	perform 

particular	duty	on	behalf	of	the	Managing	Director	under	the	

jurisdiction of related laws.

•	 Follow-up and evaluate the company’s performance 

continually	to	prevent	any	risk	caused	by	internal	and	external	

factors.

•	In	case	the	company	or	subsidiaries	make	a	decision	to	enter	

into any connected transaction or acquisition or disposition of 

the	assets	of	the	company	or	its	subsidiaries	as	specified	by	

the	Notification	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	regulation	

listed the company’s connected transaction or acquisition or 

disposition	of	the	assets,	as	the	case	may	be,	the	company	

shall	comply	with	the	rules	and	procedures	stipulated	by	such	

Notification.

•	Have authorization to approve the company’s payment, write 

a	cheque,	and	sign	any	financial	document	approved	by	the	

Board of Directors.

•	Perform	other	duties	as	assigned	by	the	Board	of	Directors	

intermittently.

Scope of Authority of Deputy Managing Director

•	Oversee the company’s regular management.

•	Manage or operate all works in accordance with the policy 

approved	by	the	Board	of	Directors	and	Managing	Director.

•	Have authorization to hire, appoint, transfer, or terminate all 

employees and to determine wage rate, remuneration, welfare 

for all workers.

•	Have authorization to issues any regulation to keep things in 

order and to maintain the company’s working disciplines.
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•	มอีำานาจพจิารณาอนมุตักิารใช้จ่ายเงนิในการดำาเนนิกจิการของบรษิทั	

และมีอำานาจในการสั่งจ่ายเช็คและลงนามในเอกสารการเงินของ

ธนาคารต่างๆ	ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

•	มีอำานาจในการเปิดเผยสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก	

และจดัให้บรษิทัมหีลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศ

และการปฏิบัติใดๆ	 ของบริษัท	 ให้เป ็นไปตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขัองกำาหนด

•	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

เป็นคราวๆ	ไป

อ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได ้แต ่งตั้ง	 นางอารยา	 เตชานันท  ์

รองกรรมการผู้จัดการเป็นเลขานุการบริษัท	 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบตาม

ข้อกำาหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	 คือ	 การจัดทำาและเก็บรักษา

เอกสารสำาคัญของบริษัท	 ได้แก่	 ทะเบียนกรรมการ	 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการ	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุม 

ผู้ถือหุ้น	 และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร 

รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 และการจัดประชุม 

คณะกรรมการบริษัท	เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไป

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

•	ทั้งบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)	จำากัด	

ยังไม่ได้กำาหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	 การจ่าย

เงินป ันผลจะจ่ายตามมติของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น	 ซึ่งเสนอโดย 

คณะกรรมการบริษัท	

•	Have authorization to approved company’s payment, write a 

cheque,	and	sign	any	financial	document	endorsed	by	the	

Board of Directors.

•	Have authorization to disclose any information to shareholders 

and	outsiders	concerning	about	disclosure	of	the	company’s	

information and other operation in accordance with the rules 

of	the	Stock	Exchange	and/or	the	Securities	and	Exchange	

Commission	and/or	related	laws.

•	Perform	other	duties	as	assigned	by	the	Board	of	Directors	

intermittently.

Scope of Authority of the company’s secretary

 The Board of Directors appointed Ms. Araya  Tejanant, the 

Deputy	Managing	Director,	a	company	secretary	responsible	for	all	

matters in accordance with the Securities and Exchange Act. Her 

responsibility	includes	preparing	a	register	of	directors;	a	minute	of	

meeting	of	the	Board	of	Directors;	a	notice	calling	director	meeting;	

a	minute	of	Shareholders’	Meeting	and	report	of	interest	by	a	direct	

or	an	executive.	Beside,	 the	secretary	 is	also	 responsible	 in 

organizing the Shareholders’ Meeting and the Board of Directors 

Meeting	to	perform	it	compatible	with	all	regulations	related	to	

good corporate governance.

Dividend Payment Policy

•	The	company	and	its	subsidiary,	the	F.B.	(Thailand)	Ltd.	have	

not	established	the	dividend	payment	policy	for	shareholders	

yet.	Normally,	dividend	payment	is	done	in	accordance	with	

the	Shareholder	Meeting’s	resolution	proposed	by	the	Board	

of Directors.
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นายสมชัย ไชยศุภรากุล

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	University	of	Leicester,	อังกฤษ

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:	 หลักสูตรอบรม	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2547)

ประสบการณ์การท�างาน

2538	-	ปัจจุบัน

•	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.	ไว้ท์กรุ๊ป

•	กรรมการ	บจ.	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)

•	กรรมการ	บจ.	คัสตอม	แพค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:

หุ้นสามัญ		250,000	หุ้น	(1.40	%)

นางอารยา เตชานันท์

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

•	ปรญิญาโท	สาขาบรหิารธรุกจิ	Wichita	State	University,	สหรฐัอเมรกิา

•	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	:	 หลักสูตรอบรม	

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2546)

ประสบการณ์การท�างาน

2538	-	ปัจจุบัน

•	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไว้ท์กรุ๊ป

•	กรรมการ	บจ.	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)

•	กรรมการ	บจ.	คัสตอม	แพค	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

หุ้นสามัญ	6,261	หุ้น	(0.04	%)

Mr. Somchai Chaisuparakul

Education/Training Program

•	Master	of	Business	Administration,	University	of	Leicester,	UK

•	Thai	Institution	of	Directors	Association	(IOD)	: 

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(2004)

Working Experience :

1995 - Present 

•	Managing	Director,	White	Group	Public	Co.,	Ltd.

•	Director,	F.B.	(Thailand)	Ltd.

•	Director,	Custom	Pack	Co.,	Ltd.

Shareholding :

Common	Stock	250,000	shares	(1.40%)

Ms. Araya Tejanant

Education/Training Program

•	Master	of	Business	Administration,	Wichita	State	University,	USA

•	Thai	Institution	of	Directors	Association	(IOD)	: 

Director	Accreditation	Program	(DAP)	(2003)

Working Experience:

1995 - Present 

•	Deputy	Managing	Director,	White	Group	Public	Co.,	Ltd.

•	Director,	F.B.	(Thailand)	Ltd.

•	Director,	Custom	Pack	Co.,	Ltd.

Shareholding :

Common	Stock	6,261	shares	(0.04%)

คณะผู้บริหาร
Management Team
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นางสุทธิดา วรรณศิริกุล 

คุณวุฒิการศึกษา

•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประสบการณ์การท�างาน

2537	-	ปัจจุบัน

•	ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงินและปฏิบัติการ	บมจ.	ไว้ท์กรุ๊ป

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

นายภูอิช สวัสดิบุญชัย

คุณวุฒิการศึกษา

•	ปริญญาตรี	สาขาบริหารทั่วไป	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประสบการณ์การท�างาน 

2554	-	ปัจจุบัน

•	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ.	ไว้ท์กรุ๊ป

2553 - 2553

•	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบซพัพลายเชน	บรษิทั	 เอม็	 เอม็	 เอส	ว	ี เอส	

จำากดั

2550 - 2552

•	ผู้จัดการระบบสารสนเทศ	บริษัท	พูเรค	ประเทศไทย	จำากัด

2539 - 2549

•	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	บริษัท	ฟาร์มาเซีย	ประเทศไทย	จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

Ms. Sutthida Vanasirikul

Education

•	Master	of	Business	Administration,	Thammasart	University

Working Experience : 

1994 - Present

•	Commercial	Director,	White	Group	Public	Co.,	Ltd.

Shareholding : 

-none-

Mr. Phu-it Sawatdiboonchai

Education

•	Bachelor	of	General	Management	Ramkhamhaeng	University

Working Experience

2011 - present

•	IT	Manager,	White	Group	Public	Co.,	Ltd.

2010 - 2010

•	Supply	Chain	Solution	Manager,	MMSVS	Co.,	Ltd.

2007 - 2009

•	IT	Application	Manager,	PURAC	Thailand	Co.,	Ltd.	

1996 - 2006

•	IT	Manager,	Phamacia	Thailand	Ltd.		

Shareholding	:

-none-
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นางอุษา ขันธทัตบำารุง 

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี

นางสาวสิริพร โตมา 

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร

นางสาวจีราภรณ์ อาชายุทธการ 

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกเคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

นายต่อพงษ์ จิตต์ภัทรวงศ์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกเคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 

นายธนพล ปิยะปัทมฉัตร 

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก

Ms. Usa Khanthatatbumroong

Product Manager to Petroleum & Petrochemicals Division

Miss Siriporn Toma

Product Manager to the Food Industry Division

Miss Cheeraporn Achayuthakan

Product Manager to Laboratory Chemicals and Laboratory Equipment Division

Mr. Tohpong Jitpattarawong

Product Manager to Laboratory Chemicals and Laboratory Equipment Division

Mr. Thanapol Piyapattamachat

Product Manager to Chemicals for Coating and Plastics Industry Division

ทีมขายและการตลาด
Sales and Marketing Team
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  10 รายแรก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555
Top Ten Major Shareholders as at 29 March 2012

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

จำานวนหุ้น
Number of Shares

ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด
Percentage of Total Shares

บริษัท	โอสถสภา	จำากัด
บุคคลติดต่อ	:	น.ส.	นวลลออ	มานะพันธุ์พงศ์
Osotspa	Co.,	Ltd.
(Contact	person	:	Miss	Nuanlaor	Manaphanpongse)

 4,171,118 23.37

บริษัท	เอ็ม	ดี	เอ็กซ์		แอสเซท	จำากัด
(บุคคลติดต่อ	:	น.ส.จิรประภา	แสงจันทร์)
M.D.X.	Assets	Co.,	Ltd.
(Contact	person:	Miss	Jiraprapa	Saengchan)

 1,570,200 8.80

นางมนธิรา	 สัตยาวัฒนา
Mrs. Montira Satyawadhana

860,000  4.82

นางสาวศศิมา	 กัลยาณมิตร
Miss	Sasima	 Kalyanamitr

840,000 4.71

นางสวิตตา	 จารุเจตรังสรรค์
Mrs.	Savitta	 Jarujetrungsan

723,000   4.05

ร.ต.	กิตติ	 บุญโพธิ์อภิชาติ
First	Lieutenant	Kitti	 Boonphoapichart

 550,500   3.08

นางส่องศรี	 กัลยาณมิตร
Mrs.	Songsri	 Kalyanamitr

503,500   2.82

สเตท	สตรีท	แบงก์	แอนด์ทรัสต์คัมปานี	ฟอร์สวีสเซอร์แลนด์
State Street Bank And Trust Company for Switzerland

377,700   2.12

บริษัท	ไทย	เอ็นวีดีอาร์	จำากัด
Thai	NVDR	Co.,	Ltd.

365,000 2.05

นายปิติชา	 ผาสุพงษ์
Mr. Piticha Phasupongse

325,700      1.83

หมายเหตุ	 :	 ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการ	หรือการดำาเนินงานของบริษัทฯ	แต่อย่างใด

Remark	 :	 There	is	no	major	shareholders	or	group	of	shareholders	who	are	capable	of	dominating	company‘s	policy	or	the	conduct	 

  of its operations.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Major Shareholders
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ปฏบิตัติามขอบเขต หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ และมฝ่ีายบรหิาร
และผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมด้วยประชุมด้วย สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2555 ของ 
บริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญช ี
เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อการ 
ตัดสินใจของผู ้ใช้งบการเงินของบริษัทฯ และน�าเสนอต่อคณะ 
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

• สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงเข้าท�ารายการมีความสมเหตุ
สมผล และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ ตามนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• สอบทานความเพยีงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน

• สอบทานคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชี คุณภาพ มาตรฐานการ
ท�างาน ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
และค่าตอบแทน เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ขออนมัุติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ให้แต่งต้ังบริษัทส�านักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีส�าหรับปี 2556 
ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเสมอมา และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว ่า บริษัทฯ 
ถือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส�าคัญ มีผลให้ระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ ส�าหรับ
งบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึง
ปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�าคัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
19 กุมภาพันธ์ 2556

To	 The	Shareholders	of	White	Group	Public		
	 Company	Limited

 The Audit Committee, comprised of three independent 
directors with the qualifications according to rules stipulated by the 
Stock Exchange of Thailand, has performed its duties according to the 
scope of responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors.

 In 2012, the Audit Committee convened 4 meetings with full 
attendance from members, with the management and the External 
Auditor also present.  The main activities of the Audit Committee were 
as follow :

• Reviewed quarterly and year 2012 financial statements as 
audited by the external auditor to ensure that the financial 
statements were prepared according to the generally accepted 
accounting principles, disclosed sufficient information for decision 
making of the financial statements’ users, and proposed to the 
Board of Directors for approval. 

• Reviewed related transactions that might cause the conflict of 
interest to ensure that the transactions were reasonable and for 
the utmost benefit of the Company according to the good 
corporate governance of the Stock Exchange of Thailand’s regulations.

• Ensured that the Company operates according to the Securities 
and Securities Exchange Law, notifications of the Stock Exchange 
of Thailand and Securities and Exchange Commission, and other 
laws related to the Company’s business and acts in accordance 
with laws and related official regulations.

• Reviewed the adequacy and appropriateness of the internal 
control process.

• Reviewed qualifications, quality, standard, team, independency 
and remuneration of the External Auditor to propose to the Board 
of Directors and shareholders at the 2013 Annual General 
Meeting of Shareholders to appoint Ernst & Young Office Limited 
as the External Auditor for year 2013. The External Auditor has 
performed its duties and possesses proper qualifications in 
accordance with the notifications of the Stock Exchange of 
Thailand.

 The Audit Committee considered and concluded that the 
Company has operated by focusing on good corporate governance 
policy which enable its internal control system to be efficient, with no 
material flaw and its financial statements for the year ending 
December 31, 2012 had no incident showing any problems or 
transactions which materially affected its financial statements.

Assistant Professor Dr. Pimpana Peetathawatchai
Chairman of the Audit Committee
February 19, 2013

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee’s Report
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวม
ถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดย
ถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกีย่ว
กบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ�าเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัท�างบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระส�าคญัไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผล
การตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนด ด้านจรรยา
บรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่ม่ันอย่าง
สมเหตสุมผลวา่ งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนั
เป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการ
สอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิ
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ 
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ี
จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจ้าเชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท 
ไวท้ก์รุป๊ จ�ากดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2556

To	the	Shareholders	of	White	Group		
Public	Company	Limited

I have audited the accompanying consolidated financial 
statements of White Group Public Company Limited and its subsidiary, 
which comprise the consolidated statements of financial position as 
at 31 December 2012, and the related consolidated statements 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 White Group 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 White Group 
Public Company Limited and its subsidiary and of White Group 
Public Company Limited as at 31 December 2012, and their financial 
performance and cash flows for the year then ended, in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards.

Sophon Permsirivallop
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 19 February 2013

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 185,363,819 352,383,555 182,143,502 336,550,841 

เงินลงทุนชั่วคราว 9 573,191,031 294,085,083 554,391,031 294,085,083 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7,10 185,311,101 168,027,462 178,290,700 162,485,735 

สินค้าคงเหลือ 11 178,921,039 198,883,966 176,713,975 196,685,821 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  5,394,353 4,017,431 5,336,098 4,005,362 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,128,181,343 1,017,397,497 1,096,875,306 993,812,842 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  3,751,020  3,751,020 

เงินลงทุนทั่วไป 13 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 279,667,383 289,275,626 279,667,383 289,275,626 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 16,493,783 14,625,614 16,354,753 14,466,173 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 1,783,058 1,469,524 1,770,953 1,461,126 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 189,382 247,042 136,675 136,675 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 398,133,606 405,617,806 401,680,784 409,090,620 

รวมสินทรัพย์ 1,526,314,949 1,423,015,303 1,498,556,090 1,402,903,462 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17  92,040,788  95,679,516  88,887,362  92,417,766 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  18,132,093  27,666,779  16,728,275  26,621,641 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18  10,145,687  11,458,397  10,064,348  10,198,949 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  120,318,568  134,804,692  115,679,985  129,238,356 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า  38,851,200  30,687,660  38,851,200  30,687,660 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19  15,516,999  15,881,491  14,866,847  15,249,482 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  6,169,256  2,989,175  6,169,256  2,989,175 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  60,537,455  49,558,326  59,887,303  48,926,317 

รวมหนี้สิน  180,856,023  184,363,018  175,567,288  178,164,673 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



White Group Public Company Limited66

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน 

  หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 20 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

  หุ้นสามัญ 17,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 20 178,500,000 178,500,000 178,500,000 178,500,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 225,335,000 225,335,000 225,335,000 225,335,000 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 21 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร 910,614,701 804,157,170 889,153,802 790,903,789 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,344,449,701 1,237,992,170 1,322,988,802 1,224,738,789 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,009,225 660,115  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,345,458,926 1,238,652,285 1,322,988,802 1,224,738,789 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,526,314,949 1,423,015,303 1,498,556,090 1,402,903,462 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้

รายได้จากการขาย 882,919,787 899,588,765 850,113,968 874,964,822 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 132,397,625 108,367,752 126,310,870 105,608,523 

รายได้ค่านายหน้า 5,689,600 7,946,675 5,689,600 7,946,675 

รวมรายได้ 1,021,007,012 1,015,903,192 982,114,438 988,520,020 

ต้นทุน

ต้นทุนสินค้าที่ขาย 672,910,371 666,896,753 650,404,479 649,984,966 

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 37,261,003 31,621,468 34,774,845 30,458,186 

รวมต้นทุน 710,171,374 698,518,221 685,179,324 680,443,152 

ก�าไรขั้นต้น 310,835,638 317,384,971 296,935,114 308,076,868 

รายได้อื่น 22,627,012 15,104,281 22,157,331 14,805,505 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 333,462,650 332,489,252 319,092,445 322,882,373 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 33,222,107 32,942,900 30,753,689 30,420,035 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 61,575,292 63,802,015 60,741,597 63,576,654 

รวมค่าใช้จ่าย 94,797,399 96,744,915 91,495,286 93,996,689 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 238,665,251 235,744,337 227,597,159 228,885,684 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (51,537,660)  (67,072,558)  (49,026,196)  (65,187,207)

ก�าไรส�าหรับปี 187,127,591 168,671,779 178,570,963 163,698,477 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 187,127,591 168,671,779 178,570,963 163,698,477 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 186,778,481 168,468,868 178,570,963 163,698,477 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 349,110 202,911 

187,127,591 168,671,779 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 186,778,481 168,468,868 178,570,963 163,698,477 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 349,110 202,911 

187,127,591 168,671,779 

ก�าไรต่อหุ้น 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 23 10.46 9.44 10.00 9.17 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี  238,665,251  235,744,337  227,597,159  228,885,684 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคา  14,174,083  12,464,706  14,137,289  12,450,722 

 ค่าตัดจ�าหน่าย  227,325  223,070  226,013  221,818 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)  244,970  (1,100,477)  76,847  (1,129,129)

 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  231,959  7,841,931  256,951  8,738,100 

 โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น  -  (287,616)  -  (287,616)

 โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์  (107,265)  -  (107,265)  - 

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (625,651)  (681,007)  (629,191)  (681,007)

 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  1,739  -  -  - 

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  2,480,708  2,355,266  2,387,665  2,262,568 

 โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย  (111,004)  -  (111,004)  - 

 (ก�าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (30,061)  751,603  (27,748)  677,486 

 ส่วนลดมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (305,948)  80,982  (305,948)  80,982 

 ดอกเบี้ยรับ  (21,199,514)  (16,193,155)  (20,731,862)  (15,968,213)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินด�าเนินงาน  233,646,592  241,199,640  222,768,906  235,251,395 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (17,522,383)  40,068,929  (15,875,586)  41,045,767 

 สินค้าคงเหลือ  19,730,968  (55,259,603)  19,714,895  (56,533,646)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,812,328  2,791,701  1,813,948  2,769,070 

 สินทรัพย์อื่น  57,660  -  -  - 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (3,547,190)  (35,239,962)  (3,441,179)  (35,773,462)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,847,533)  (1,376,576)  (669,424)  (2,568,746)

 เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า  8,163,540  11,293,466  8,163,540  11,293,466 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  3,180,081  2,989,175  3,180,081  2,989,175 

 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายระหว่างปี  (2,845,200)  (3,151,947)  (2,770,300)  (2,983,425)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  240,828,863  203,314,823  232,884,881  195,489,594 

 จ่ายภาษีเงินได้  (61,072,346)  (57,211,994)  (58,919,562)  (55,388,492)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  179,756,517  146,102,829  173,965,319  140,101,102 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวในสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (193,800,000)  18,000,000  (175,000,000)  15,000,000 

เงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (85,000,000)  235,000,000  (85,000,000)  235,000,000 

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ  18,010,264  14,931,450  17,587,178  14,710,283 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (2,940,423)  (38,068,407)  (2,940,423)  (38,068,407)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (3,538,037)  (3,473,531)  (3,518,114)  (3,355,674)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (548,525)  (119,500)  (535,840)  (119,500)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  709,664  726,355  709,664  726,355 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  5,927  -  -  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน  (267,101,130)  226,996,367  (248,697,535)  223,893,057 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล  (79,675,123)  (80,279,325)  (79,675,123)  (80,279,325)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (79,675,123)  (80,279,325)  (79,675,123)  (80,279,325)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (167,019,736)  292,819,871  (154,407,339)  283,714,834 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  352,383,555  59,563,684  336,550,841  52,836,007 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  185,363,819  352,383,555  182,143,502  336,550,841 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

 รายการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  ที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ  324,371  392,074  324,371  392,074 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(Unit : Baht)

Consolidated	
financial	statements

Separate
financial	statements

Note 2012 2011 2012 2011
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents 8  185,363,819  352,383,555  182,143,502  336,550,841 

Current investments 9  573,191,031  294,085,083  554,391,031  294,085,083 

Trade and other receivables 7,10  185,311,101  168,027,462  178,290,700  162,485,735 

Inventories 11  178,921,039  198,883,966  176,713,975  196,685,821 

Other current assets   5,394,353  4,017,431  5,336,098  4,005,362 

Total current assets  1,128,181,343  1,017,397,497  1,096,875,306  993,812,842 

Non-current assets
Investments in subsidiary 12  -  -  3,751,020  3,751,020 

Other investments 13  100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000 

Investment properties 14  279,667,383  289,275,626  279,667,383  289,275,626 

Property, plant and equipment 15  16,493,783  14,625,614  16,354,753  14,466,173 

Intangible assets 16  1,783,058  1,469,524  1,770,953  1,461,126 

Other non-current assets  189,382  247,042  136,675  136,675 

Total non-current assets  398,133,606  405,617,806  401,680,784  409,090,620 

Total assets  1,526,314,949  1,423,015,303  1,498,556,090  1,402,903,462 

As	at	31	December	2012

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

Statements of financial position
White Group Public Company Limited and its subsidiary
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(Unit : Baht)

Consolidated	
financial	statements

Separate
financial	statements

Note 2012 2011 2012 2011
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Trade and other payables 17  92,040,788  95,679,516  88,887,362  92,417,766 

Income tax payable  18,132,093  27,666,779  16,728,275  26,621,641 

Other current liabilities 18  10,145,687  11,458,397  10,064,348  10,198,949 

Total current liabilities  120,318,568  134,804,692  115,679,985  129,238,356 

Non-current liabilities
Deposit from customers  38,851,200  30,687,660  38,851,200  30,687,660 

Provision for long-term employee benefits 19  15,516,999  15,881,491  14,866,847  15,249,482 

Other non-current liabilities  6,169,256  2,989,175  6,169,256  2,989,175 

Total non-current liabilities  60,537,455  49,558,326  59,887,303  48,926,317 

Total liabilities  180,856,023  184,363,018  175,567,288  178,164,673 

As	at	31	December	2012

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

Statements of financial position (continued)

White Group Public Company Limited and its subsidiary
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(Unit : Baht)

Consolidated	
financial	statements

Separate
financial	statements

Note 2012 2011 2012 2011
Shareholders’ equity
Share capital
 Registered
  30,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 20  300,000,000  300,000,000  300,000,000  300,000,000 

 Issued and fully paid up
  17,850,000 ordinary shares of Baht 10 each 20  178,500,000  178,500,000  178,500,000  178,500,000 

Share premium  225,335,000  225,335,000  225,335,000  225,335,000 

Retained earnings
 Appropriated - statutory reserve 21  30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000 

 Unappropriated  910,614,701  804,157,170  889,153,802  790,903,789 

Equity attributable to owners of the Company  1,344,449,701  1,237,992,170  1,322,988,802  1,224,738,789 

Non-controlling interests of the subsidiaries  1,009,225  660,115  -  - 

Total shareholders’ equity  1,345,458,926  1,238,652,285  1,322,988,802  1,224,738,789 

Total liabilities and shareholders’ equity  1,526,314,949  1,423,015,303  1,498,556,090  1,402,903,462 

As	at	31	December	2012

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

Statements of financial position (continued)

White Group Public Company Limited and its subsidiary
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(Unit : Baht)

Consolidated	
financial	statements

Separate
financial	statements

Note 2012 2011 2012 2011
Revenues
Sales income 882,919,787 899,588,765 850,113,968 874,964,822 

Rental and service income 132,397,625 108,367,752 126,310,870 105,608,523 

Commission income 5,689,600 7,946,675 5,689,600 7,946,675 

Total revenues 1,021,007,012 1,015,903,192 982,114,438 988,520,020 

Expenses
Cost of sales 672,910,371 666,896,753 650,404,479 649,984,966 

Cost of rental and services 37,261,003 31,621,468 34,774,845 30,458,186 

Total costs 710,171,374 698,518,221 685,179,324 680,443,152 

Gross profit 310,835,638 317,384,971 296,935,114 308,076,868 

Other income 22,627,012 15,104,281 22,157,331 14,805,505 

Profit before expenses 333,462,650 332,489,252 319,092,445 322,882,373 

Selling expenses 33,222,107 32,942,900 30,753,689 30,420,035 

Administrative expenses 61,575,292 63,802,015 60,741,597 63,576,654 

Total expenses 94,797,399 96,744,915 91,495,286 93,996,689 

Profit before income tax expenses 238,665,251 235,744,337 227,597,159 228,885,684 

Income tax expenses  (51,537,660)  (67,072,558)  (49,026,196)  (65,187,207)

Profit for the year 187,127,591 168,671,779 178,570,963 163,698,477 

Other comprehensive income:  -  -  -  - 

Total comprehensive income for the year 187,127,591 168,671,779 178,570,963 163,698,477 

For	the	year	ended	31	December	2012

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

Statements of comprehensive income
White Group Public Company Limited and its subsidiary
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(Unit : Baht)

Consolidated	
financial	statements

Separate
financial	statements

Note 2012 2011 2012 2011
Profit attributable to :
Equity holders of the Company 186,778,481 168,468,868 178,570,963 163,698,477 

Non-controlling interests of the subsidiary 349,110 202,911 
187,127,591 168,671,779 

Total comprehensive income attributable to :
Equity holders of the Company 186,778,481 168,468,868 178,570,963 163,698,477 

Non-controlling interests of the subsidiary 349,110 202,911 
187,127,591 168,671,779 

Earnings per share
Basic earnings per share
 Profit attributable to equity holders of the 
  Company

23
10.46 9.44 10.00 9.17 

For	the	year	ended	31	December	2012

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

Statements of comprehensive income (continued)

White Group Public Company Limited and its subsidiary
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(Unit : Baht)

Consolidated	
financial	statements

Separate
financial	statements

2012 2011 2012 2011
Cash flows from operating activities
Profit before tax  238,665,251  235,744,337  227,597,159  228,885,684 

Adjustments to reconcile net income before tax to 
 net cash provided by (paid from) operating activities:
 Depreciation  14,174,083  12,464,706  14,137,289  12,450,722 

 Amortisation  227,325  223,070  226,013  221,818 

 Allowance for doubtful accounts 
  - trade account receivable (Reversal)  244,970  (1,100,477)  76,847  (1,129,129)

 Decrease of inventory to net realisable value  231,959  7,841,931  256,951  8,738,100 

 Reversal allowance for doubtful accounts
  - other receivable  -  (287,616)  -  (287,616)

 Reversal provision for impairment of equipment  (107,265)  -  (107,265)  - 

 Gain on sales of property, plant and equipment  (625,651)  (681,007)  (629,191)  (681,007)

 Loss on sales of intangible assets  1,739  -  -  - 

 Provision for long-term employee benefits  2,480,708  2,355,266  2,387,665  2,262,568 

 Reversal accrued dividend  (111,004)  -  (111,004)  - 

 (Gain)/Loss from unrealised exchange rate  (30,061)  751,603  (27,748)  677,486 

 Amortisation of discount on government bond
  increase (decrease)  (305,948)  80,982  (305,948)  80,982 

 Interest income  (21,199,514)  (16,193,155)  (20,731,862)  (15,968,213)

Profit from operating activities before  
 changes in operating assets and liabilities  233,646,592  241,199,640  222,768,906  235,251,395 

Operating assets (increase) decrease
 Trade and other receivables  (17,522,383)  40,068,929  (15,875,586)  41,045,767 

 Inventories  19,730,968  (55,259,603)  19,714,895  (56,533,646)

 Other current assets  1,812,328  2,791,701  1,813,948  2,769,070 

 Other non - current assets  57,660  -  -  - 

Operating liabilities increase (decrease)
 Trade and other payables  (3,547,190)  (35,239,962)  (3,441,179)  (35,773,462)

 Other current liabilities  (1,847,533)  (1,376,576)  (669,424)  (2,568,746)

 Deposit from customers  8,163,540  11,293,466  8,163,540  11,293,466 

 Other non-current liabilities  3,180,081  2,989,175  3,180,081  2,989,175 

 Long-term employee benefit paid during the year  (2,845,200)  (3,151,947)  (2,770,300)  (2,983,425)

Cash flow from operating activities  240,828,863  203,314,823  232,884,881  195,489,594 

   Cash paid for corporate income tax  (61,072,346)  (57,211,994)  (58,919,562)  (55,388,492)

Net cash from operating activities  179,756,517  146,102,829  173,965,319  140,101,102 

For	the	year	ended	31	December	2012

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

Statements of cash flows
White Group Public Company Limited and its subsidiary
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(Unit : Baht)

Consolidated	
financial	statements

Separate
financial	statements

2012 2011 2012 2011
Cash flows from investing activities
Decrease (increase) in short-term investments  (193,800,000)  18,000,000  (175,000,000)  15,000,000 

Decrease (increase) in government bond short-term 
 investments  (85,000,000)  235,000,000  (85,000,000)  235,000,000 

Cash received from interest income  18,010,264  14,931,450  17,587,178  14,710,283 

Acquisition of investment properties  (2,940,423)  (38,068,407)  (2,940,423)  (38,068,407)

Acquisition of property, plant and equipment  (3,538,037)  (3,473,531)  (3,518,114)  (3,355,674)

Acquisition of intangible assets  (548,525)  (119,500)  (535,840)  (119,500)

Cash received from sales of property, plant and equipment  709,664  726,355  709,664  726,355 

Cash received from sales of intangible assets  5,927  -  -  - 

Net cash from (used in) investing activities  (267,101,130)  226,996,367  (248,697,535)  223,893,057 

Cash flows from financing activities
Dividend paid  (79,675,123)  (80,279,325)  (79,675,123)  (80,279,325)

Net cash used in financing activities  (79,675,123)  (80,279,325)  (79,675,123)  (80,279,325)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (167,019,736)  292,819,871  (154,407,339)  283,714,834 

Cash and cash equivalents at beginning of year  352,383,555  59,563,684  336,550,841  52,836,007 

Cash and cash equivalents at end of year  185,363,819  352,383,555  182,143,502  336,550,841 

Supplemental cash flows information:
Non-cash transaction
 The construction of investment properties for
  which no cash has been paid  324,371  392,074  324,371  392,074 

For	the	year	ended	31	December	2012

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

Statements of cash flows (continued)

White Group Public Company Limited and its subsidiary
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือ	กำรน�ำเข้ำและ

จ�ำหน่ำยเคมภีณัฑ์อตุสำหกรรม	และให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์	ทีอ่ยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบรษิทัฯ	อยู่ท่ี	75	ซอยแสงจันทร์-รเูบีย	ถนนสขุมุวทิ	42		เขตคลองเตย	

กรุงเทพมหำนคร	10110

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อ

ก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ 

 ภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก)	 งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท	 ไว้ท์กรุ๊ป	 จ�ำกัด	(มหำชน)	(ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่ำ	 “บริษัทฯ”)	 และบริษัทย่อย 

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ	“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน 
ประเทศ

อัตรำร้อยละของกำร
ถือหุ้น

2555 2554

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด ผูแ้ทนจ�ำหน่ำยพร้อมทัง้ให้บรกิำรบ�ำรงุ

รักษำอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย

ไทย 95.92 95.92

ข)	 บริษัทฯ	 น�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่

บริษัทฯ	สิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น		

ค)	 งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง)	 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย	รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว	

จ)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม	 คือ	 จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษัทฯ	

และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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For the year ended 31 December 2012

1. General information

	 White	Group	Public	Company	Limited	(“the	Company”)	is	a	public	company	incorporated	and	domiciled	in	Thailand.	The 

Company	is	principally	engaged	in	the	import	and	sale	of	industrial	chemical	products	and	property	rental.	Its	registered	address	is	75	Soi	

Sangchan	-	Rubia	Sukhumvit	42	Klongtoey	Bangkok	10110.

2. Basis of preparation

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting 

Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of 

the Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

The	financial	statements	in	Thai	language	are	the	official	statutory	financial	statements	of	the	Company.	The	financial 

statements	in	English	language	have	been	translated	from	the	Thai	language	financial	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	White	Group	Public	Company	Limited 

(“the	Company”)	and	the	following	subsidiary	company	(“the	subsidiary”)	:

Company’s name Nature of business Country of 
incorporation

Percentage of
shareholding

2012 2011

Percent Percent

F.B.	(Thailand)	Ltd. Agency	of	security	equipment	and	

service	maintenance

Thailand 95.92 95.92

b)	 Subsidiary	 is	 fully	consolidated,	being	the	date	on	which	the	Company	obtains	control,	and	continues	 to	be 

consolidated	until	the	date	when	such	control	ceases.

c)	 The	financial	statements	of	the	subsidiary	are	prepared	using	the	same	significant	accounting	policies	as	the	Company.

d)	 Material	balances	and	transactions	between	the	Company	and	its	subsidiary	company	have	been	eliminated	from	the	

consolidated	financial	statements.	

e)	 Non-controlling	interests	represent	the	portion	of	profit	or	loss	and	net	assets	of	the	subsidiary	that	are	not	held	by	the	

Company	and	are	presented	separately	in	the	consolidated	profit	or	loss	and	within	equity	in	the	consolidated	statement	

of	financial	position.

2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiary under the cost method, have been prepared 

solely for the benefit of the public.

Notes to financial statements
White Group Public Company Limited and its subsidiary
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3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

	 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับปรับปรุงและ

มำตรฐำนกำรบญัชใีหม่ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ใน

หรือหลังวันที่	1	มกรำคม	2556	ตำมรำยละเอียดข้ำงล่ำงนี้	

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	12

	 ภำษีเงินได้

ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)

	 กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล	 และกำรเปิดเผยข้อมูล 

	 เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)

	 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 

	 ต่ำงประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่	8

	 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่	10	

	 ควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำล		-	กรณทีีไ่ม่มคีวำมเกีย่วข้องอย่ำงเฉพำะ 

	 เจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

ฉบับที่	21	

	 ภำษีเงินได้	 -	 กำรได้ รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม ่ได ้คิด 

	 ค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่

	ฉบับที่	25

	 ภำษีเงินได้	-	 กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือ 

	 ของผู้ถือหุ้น

	 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีข้ำงต้นจะไม่มีผล 

กระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ	 ยกเว้น

มำตรฐำนกำรบัญชีดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจกำรระบุผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิด

จำกควำมแตกต่ำงของมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงเกณฑ์ทำงบัญชี

และภำษอีำกร	เพือ่รบัรูผ้ลกระทบทำงภำษเีป็นสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิภำษเีงนิ

ได้รอกำรตัดบัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด	 กำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญชี 

ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติในปี	2556	จะมีผลท�ำให้ก�ำไรส�ำหรับปี	2555	และก�ำไร

สะสมยกมำของปี	2555	ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นประมำณ	1	ล้ำน

บำท	(0.05	 บำทต่อหุ้น)	 และประมำณ	4	 ล้ำนบำท	(0.22	 บำท	 ต่อหุ้น) 

ตำมล�ำดับ	(เฉพำะบริษัทฯ:	เพิ่มขึ้นประมำณ	1	ล้ำนบำท	(0.05	บำทต่อหุ้น)	

และประมำณ	4		ล้ำนบำท	(0.22	บำทต่อหุ้น)	ตำมล�ำดับ)

นอกจำกนี้	 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี	 ฉบับที	่

30/2555	-	34/2555	 ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	 เมื่อวันที่	17	

มกรำคม	2556	ให้ใช้แนวปฏบิตัทิำงบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัช	ี

ดังต่อไปนี้

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 Standards Interpretation:

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	effect	of	the	adoption	to	the	financial	statements	

of	the	Company	and	its	subsidiary	will	be	to	increase	profit	for	the	

year	2012	by	Baht	1	million	(0.05	Baht	per	share)	and	increase	

brought-forward	retained	earnings	of	the	year	2012	by	Baht	4	million	

(0.22	Baht	per	share)	(separate	financial	statements:	 increase	

profit	for	the	year	2012	by	Baht	1	million	(0.05	Baht	per	share)	and	

increase	brought-forward	retained	earnings	of	the	year	2012	by	

Baht	4	million	(0.22	Baht	per	share)).
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   วันที่มีผลบังคับใช้

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและ

การรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 1 มกราคม 2556

การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	29

	 	 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร	1	มกรำคม	2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	4

	 	 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ

	 	 หรือไม่	 1	มกรำคม	2557

	 ฉบับที่	12

	 	 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร	 1	มกรำคม	2557

	 ฉบับที่	13

	 	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ	 1	มกรำคม	2557

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ	ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำแนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับ

กำรโอนและกำรรบัโอนสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ	กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี

ฉบับที่	29	กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่	4	และกำร

ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่	12	ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ	 ส่วนกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่	13	

อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มใช้	 ซึ่งยังไม่

สำมำรถสรุปผลได้ในขณะนี้

4. กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี

	 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ท�ำกำรทบทวนอำยุ

กำรให้ประโยชน์ของอำคำรและอุปกรณ์	รวมถึงมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	ที่ดิน	อำคำรและ

อุปกรณ์	 ที่ก�ำหนดให้กิจกำรทบทวนวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์

อย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี	 หำกกิจกำรพบว่ำลักษณะรูปแบบของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์นั้น

เปลีย่นแปลงไปอย่ำงมนียัส�ำคญั	กจิกำรต้องเปลีย่นวธิกีำรคดิค่ำเสือ่มรำคำ

เพื่อสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	

กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี 

ซึ่งต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	 8	 (ปรับปรุง	

2552)	เรือ่ง	นโยบำยกำรบญัช	ีกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชแีละ

ข้อผิดพลำด

	 ซึ่งเป็นผลท�ำให้บริษัทฯ	และบริษัทย่อยท�ำกำรเปลี่ยนแปลงอำยุกำร

ให้ประโยชน์ของอำคำรและอุปกรณ์	โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป	ดังนี้

	 ส่วนปรับปรุงอำคำร

	 	 จำก	3	ปี		 เป็น	 20	 ปี

	 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

	 	 จำก	7	ปี	 เป็น	 9	 ปี

	 อุปกรณ์และเครื่องใช้ส�ำนักงำน

	 	 จำก	7	ปี	 เป็น	 9	 ปี

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.

   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

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. Change in accounting estimate

	 During	the	current	year,	the	Company	and	its	subsidiary 

reviewed	the	useful	lives	of	buildings	and	equipment,	including	their	

recoverable	value,	in	accordance	with	accounting	standard	No.	

16	(revised	2009)	on	property,	plant	and	equipment,	which	requires	

a	business	to	review	its	depreciation	method	at	least	at	every 

accounting	year-end.	If	a	business	finds	that	the	nature	of	the	

economic	benefit	expected	to	gain	from	such	assets	has	changed	

significantly,	the	business	has	to	change	the	depreciation	method	

to	 reflect	 the	changing	economic	benefit.	 Such	change	 is 

considered	as	a	change	in	accounting	estimate,	which	has	to	

comply	with	the	accounting	standard	No.	8	(revised	2009)	on 

accounting	policy,	changes	in	accounting	estimates	and	errors.	As	

a	result,	the	Company	and	its	subsidiary	changed	the	useful	lives	of	

buildings	and	equipment	using	the	immediate	record	method	as	

follows	:

	 Building	improvement

	 	 from	3	years	 to	20	years

	 Furniture	and	fixtures

	 	 from	7	years	 to	9	years

	 Office	supplies	and	equipment	

	 	 from	7	years	 to	9	years
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5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

	 ขายสินค้า

รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรบัรูเ้มือ่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้โอน

ควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส�ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของ

สนิค้ำให้กบัผูซ้ือ้แล้วรำยได้จำกกำรขำยแสดงมลูค่ำตำมรำคำ

ในใบก�ำกบัสนิค้ำโดยไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่	ส�ำหรบัสนิค้ำทีไ่ด้

ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว

	 รายได้ค่าบริการ

รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้น

ควำมส�ำเร็จของงำน	

	 ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำ

ผลตอบแทนที่แท้จริง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	หมำยถึง	เงินสดและเงิน

ฝำกธนำคำร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง	ซึ่งถึง

ก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน	3	 เดือนนับจำกวันที่

ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ	

บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยบนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�ำหรบัผล

ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้

ไม่ได้	ซึง่โดยทัว่ไปพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิและ

กำรวิเครำะห์อำยุหนี้	

5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุน	(วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่)	หรือ

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ		

ต้นทุนในกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อ	และค่ำใช้จ่ำยทำงตรง

ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินค้ำนั้น	 เช่น	 ค่ำภำษีอำกรขำเข้ำ 

ค่ำขนส่ง	 หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำ	

มลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบัประมำณจำกรำคำทีค่ำดว่ำจะขำยได้ตำม

ปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย	

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้ท�ำกำรตั้งค่ำเผื่อลดมูลค่ำส�ำหรับ

สินค้ำเก่ำ	ล้ำสมัย	หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จ�ำเป็น	

5. Significant accounting policies

5.1 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.		

5.2 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.

5.3 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.	

5.4 Inventories 

Inventories	are	stated	at	the	lower	of	cost	(moving	

average	method)	or	net	realisable	value.

The	cost	of	purchase	comprises	both	the	purchase	price	

and	costs	directly	attributable	to	the	acquisition	of	the	

inventory,	such	as	 import	duties	and	transportation	

charges,	less	all	attributable	discounts,	allowances	or	

rebates.	Net	realisable	value	is	the	estimate	of	the 

selling	price	in	the	ordinary	course	of	business,	less	the	

selling	expenses.	

Allowance	is	made,	where	necessary,	for	obsolete,	

slow-moving	and	defective	inventories.



White Group Public Company Limited 87

5.5 เงินลงทุน

ก)	 เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู ่ในควำมต้องกำรของ

ตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	 ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิ

จำกค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ	(ถ้ำมี)

ข)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน		

เมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน	 ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิ

ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน	 จะถูกบันทึกในส่วน

ของก�ำไรหรือขำดทุน

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ	 บันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร

ลงทุนในรำคำทุนซึ่งรวมต้นทุนกำรท�ำรำยกำร	 หลังจำกนั้น	

บริษัทฯ	จะบันทึกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุน

หักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ	(ถ้ำมี)

ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนค�ำนวณจำก

รำคำทนุโดยวธิเีส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ	

5	ปี	7	ปี	10	ปี	15	ปี	20	ปี	และ	30	ปี	ค่ำเสื่อมรำคำของ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำร

ด�ำเนินงำน

บริษัทฯ	 รับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจำกกำร

จ�ำหน่ำยกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ในส่วนของก�ำไรหรอื

ขำดทนุในงวดทีต่ดัรำยกำรอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุออก

จำกบัญชี

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ทีด่นิแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ	อำคำรและอปุกรณ์แสดงมลูค่ำ

ตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม	 และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

ของสินทรัพย์	(ถ้ำมี)	

ค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทนุของ

สนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ

ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 -	 5	ปี

อำคำร	 -	 30	ปี

ส่วนปรับปรุงอำคำร	 -	 5,	10,	15,	20	ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 -	 7,	9,	10,	20	ปี

อุปกรณ์และเครื่องใช้ส�ำนักงำน	 -	 3,	5,	7,	9,	10	ปี

ยำนพำหนะ	 -	 5,	7	ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำง

ก่อสร้ำง

5.5 Investments 

a)	 Investments	in	non-marketable	equity	securities,	

which	the	Company	classifies	as	other	investments,	

are	stated	at	cost	net	of	allowance	for	loss	on	

diminution	in	value	(if	any).	

b)	 Investments	in	subsidiary	are	accounted	for	in	the	

separate	 financial	 statements	using	 the	cost	

method.

On	disposal	of	an	investment,	the	difference	between	

net	disposal	proceeds	and	the	carrying	amount	of	the	

investment	is	recognised	in	profit	or	loss.

5.6 Investment properties

Investment	properties	are	measured	initially	at	cost,	

including	 transaction	costs.	 Subsequent	 to	 initial 

recognition,	investment	properties	are	stated	at	cost	

less	accumulated	depreciation	and	allowance	for	loss	

on	impairment	(if	any).

Depreciation	of	investment	properties	is	calculated	by	

reference	to	their	costs	on	the	straight-line	basis	over	

estimated	useful	lives	of	5	years,	7	years,	10	years,	15	

years,	20	years,	and	30	years.	Depreciation	of	the 

investment	properties	is	included	in	determining	income.

On	disposal	of	investment	properties,	the	difference	

between	the	net	disposal	proceeds	and	the	carrying	

amount	of	the	asset	is	recognised	in	profit	or	loss	in	the	

period	when	the	asset	is	derecognised.

5.7 Property, plant and equipment/Depreciation

Land	is	stated	at	cost.	Buildings	and	equipment	are	

stated	at	cost	 less	accumulated	depreciation	and 

allowance	for	loss	on	impairment	of	assets	(if	any).

Depreciation	of	buildings	and	equipment	is	calculated	

by	reference	to	their	costs	on	the	straight-line	basis	over	

the	following	estimated	useful	lives:	

Land	improvements	 -	 5	years

Buildings	 -	 30		years

Building	improvements	 -	 5,	10,	15,	20	years

Furniture	and	fixtures	 -	 7,	9,	10,	20	years

Office	supplies	and	 -	3,	5,	7,	9,	10	years

equipment

Motor	vehicles	 -	 5,	7	years

Depreciation	is	included	in	determining	income.

No	depreciation	is	provided	on	land	and	assets	under	

construction.
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บริษัทฯ	และบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์	

ออกจำกบัญชี	 เมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใช้หรอืกำรจ�ำหน่ำย

สินทรัพย์	 รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำย

สนิทรพัย์	จะรบัรูใ้นส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุเมือ่บรษิทัฯและ

บริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัด

จ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม	 (ถ้ำมี)	 ของ

สินทรัพย์นั้น

บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยตดัจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุ

กำรให้ประโยชน์จ�ำกดัอย่ำงมรีะบบตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์

เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัย์นัน้	และจะประเมนิกำรด้อยค่ำของ

สนิทรพัย์ดงักล่ำวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์นัน้เกดิกำรด้อยค่ำ	

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำย

และวธิกีำรตดัจ�ำหน่ำยของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่ำวทกุสิน้

ปีเป็นอย่ำงน้อย	ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ

ก�ำไรหรือขำดทุน

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยกุำรให้ประโยชน์จ�ำกดัของบรษิทัฯ

และบริษัทย่อยได้แก่	คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	ซึ่งมีอำยุกำรให้

ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ดังนี้

 อำยุกำรให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 10	ปี

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมำยถึง	บุคคล

หรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯควบคุม

ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	 หรืออยู่ภำยใต้กำร

ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง

บริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำง

อ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ 

ผูบ้รหิำรส�ำคญั	กรรมกำรหรอืพนกังำนของบรษิทัฯ	ทีม่อี�ำนำจ

ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

5.10 เงินตราต่างประเทศ

รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้

อัตรำแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันที่เกิดรำยกำร	 สินทรัพย์และหนี้สิน 

ที่เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็น

เงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลำ

รำยงำน	หรอืหำกเป็นรำยกำรทีไ่ด้มกีำรท�ำสญัญำตกลงอตัรำ

แลกเปลี่ยนล่วงหน้ำไว้	 ก็จะแปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ตกลงล่วงหน้ำนั้น

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.

5.8 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

Computer	software	 10	years

5.9 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.

5.10 Foreign currencies

Transactions	 in	 foreign	currencies	are	 translated 

into	Baht	at	the	exchange	rate	ruling	at	the	date	of	

the	 transaction.	Monetary	assets	 and	 liabilities 

denominated	in	foreign	currencies	are	translated	into	

Baht	at	 the	exchange	 rate	 ruling	at	 the	end	of 

reporting	period,	with	the	exception	of	those	covered	

by	forward	exchange	contracts,	which	are	translated	

at	the	contracted	rates.	
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ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลก

เปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ

ท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน	 อำคำรและอุปกรณ์หรือ

สนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	หำกมข้ีอ

บ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

รบัรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเมือ่มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของ

สนิทรพัย์มมีลูค่ำต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้	ทัง้นี้

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน

ในกำรขำยของสนิทรพัย์หรอืมลูค่ำจำกกำรใช้สนิทรพัย์แล้วแต่

รำคำใดจะสูงกว่ำ

บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะรบัรูร้ำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ

ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้	เงินเดือน	ค่ำจ้ำง	โบนัส	และเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน	และผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงกำรสมทบเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน

ส�ำรองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ

เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน	

สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำย

สมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิด

รำยกำร

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน	 และ 

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้

แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน	และตำม

โครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอืน่ๆ	ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัย่อย

ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออก

จำกงำนส�ำหรบัพนกังำน	นอกจำกนัน้	บรษิทัฯและบรษิทัย่อย

จดัให้มโีครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ของพนกังำน	ได้แก่	

โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก�ำหนดระยะเวลำ

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผล

ประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำรผล

ประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน	 โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที่ประมำณกำรไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	

Gains	and	 losses	on	exchange	are	 included	 in 

determining	income.

5.11 Impairment of assets

At	the	end	of	each	reporting	period,	the	Company	

and	its	subsidiary	perform	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.

5.12 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 and other long-term 

employee benefits

Defined	contribution	plans	of	provident	fund

The	Company	and	its	subsidiary	and	their	employees	

have	jointly	established	a	provident	fund.	The	fund	is	

monthly	contributed	by	employees	and	by	 the 

Company	and	its	subsidiary.	The	fund’s	assets	are	held	

in	a	separate	trust	fund	and	the	Company	and	its	

subsidiary’s	contributions	are	recognised	as	expenses	

when	incurred.

Defined	benefit	plans	and	other	long-term	employee	

benefits

The	Company	and	its	subsidiary	have	obligations	in	

respect	of	the	severance	payments	they	must	make	to	

employees	upon	retirement	under	labor	law	and	other	

employee	benefit	plans.	 The	Company	and	 its 

subsidiary	treat	these	severance	payment	obligations	

as	a	defined	benefit	plan.	In	addition,	the	Company	

and	its	subsidiary	provide	other	long-term	employee	

benefit	plan,	namely	long	service	awards.
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โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี	 ฉบับที่	 19	 เรื่อง 

ผลประโยชน์ของพนักงำน	เป็นครั้งแรก	ในปี	2554	บริษัทฯ	

และบริษัทย่อยเลือกรับรู ้หนี้สินในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงท่ี 

มำกกว่ำหนีส้นิทีร่บัรู	้ณ	วนัเดยีวกนัตำมนโยบำยกำรบญัชเีดมิ	

โดยใช ้วิธีปรับย ้อนหลังเสมือนว ่ำได ้บันทึกค ่ำใช ้จ ่ำย 

ผลประโยชน์พนกังำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบันีม้ำโดยตลอด

5.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ใน

บญัชเีมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตีได้เกดิ

ขึน้แล้ว	และมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิทัฯ	และ

บริษัทย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง

ภำระผูกพันนั้น	และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณ

มูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ	

5.14 ภาษีเงินได้

บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยบนัทกึภำษเีงนิได้ตำมจ�ำนวนทีค่ำดว่ำ

จะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ	 โดยค�ำนวณจำก

ก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

5.15 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

เจ้ำหนี้ตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูก

แปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลำ

รำยงำน	ก�ำไรขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำ

ต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถกูบนัทกึในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุ	

ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดข้ึนจำกกำรท�ำสัญญำจะถูกตัด

จ�ำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ

The	obligation	under	the	defined	benefit	plan	and	

other	long-term	employee	benefit	plans	is	determined	

by	a	professionally	qualified	 independent	actuary, 

using	the	projected	unit	credit	method.

For	the	first-time	adoption	of	TAS	19	Employee	Benefits	

in	2011,	the	Company	and	its	subsidiary	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 

subsidiary	 initially	 recorded	these	employee	benefit	

expenses.

5.13 Provisions

Provisions	are	recognised	when	the	Company	and	its	

subsidiary	have	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.

5.14 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.

5.15 Derivatives

Forward exchange contracts

Payables	arising	from	forward	exchange	contracts	are	

translated	into	Baht	at	the	rates	of	exchange	ruling	at	

the	end	of	reporting	period.	Unrecognised	gains	and	

losses	from	the	translation	are	included	in	determining	

income.	Premiums	or	discounts	on	forward	exchange	

contracts	are	amortised	on	a	straight-line	basis	over	

the	contract	periods.
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6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

	 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำม 

ไม่แน่นอนเสมอ	 กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผล 

กระทบต่อจ�ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบกำรเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงิน	 ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณ

กำรไว้	กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็น

ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

จำกลูกหนี้แต่ละรำย	 โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต	

อำยขุองหนีท้ีค่งค้ำงและสภำวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้	เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป

บริษัทฯ	 จะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ำ

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็น

ระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ	กำรที่จะสรุปว่ำเงิน

ลงทนุดงักล่ำวได้ลดลงอย่ำงมสีำระส�ำคญัหรอืเป็นระยะเวลำนำนหรอื

ไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์	 ฝ่ำยบริหำร

จ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ

เมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์	 และต้องทบทวนอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน	

อำคำรและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทกึขำดทนุจำกกำรด้อย

ค่ำหำกคำดว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีอง

สินทรัพย์นั้น	 ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง

กับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ

สินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและ

ตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน	 ประมำณขึ้น

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย	 ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ	

ในกำรประมำณกำรนั้น	เช่น	อัตรำคิดลด	อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนใน

อนำคต	อัตรำมรณะ	และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน	

เป็นต้น		

6. Significant accounting judgements and estimates

	 The	preparation	of	financial	statements	in	conformity	with	

financial	 reporting	standards	 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	on	

losses	expected	to	be	incurred	from	each	receivable	based		

upon,	among	other	things,	past	collection	history,	aging	profile	

of	outstanding	debts	and	the	prevailing	economic	condition.

Impairment of other investments

The	Company	treats	other	investments	as	impaired	when	the	

management	judges	that	there	has	been	a	significant	and	

prolonged	decline	in	the	fair	value	below	their	cost	or	where	

other	objective	evidence	of	impairment	exists.	The	determination	

of	what	is	“significant”	or	“prolonged”	requires	judgement	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	Company	and	its	subsidiary’s	plant	

and	equipment	and	to	review	estimate	useful	 lives	and 

residual	values	when	there	are	any	changes.	

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 and  

 other long-term employee benefits

	 The	obligation	under	the	defined	benefit	plan	and	other	 

	 long-term	employee	benefit	plans	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.



White Group Public Company Limited92

7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่ำงปี	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน	 รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำง 

กำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ	และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น	โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้	

	(หน่วย	:	พันบำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร

2555 2554 2555 2554 นโยบำยก�ำหนดรำคำ

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

ค่ำเช่ำอำคำรส�ำนักงำน - - 288 288 รำคำต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

ค่ำซื้ออะไหล่ซ่อมแซมระบบเตือนภัย - - 6 - รำคำต้นทุน

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ำขำยสินค้ำ 8,405 14,529 8,405 14,529 รำคำต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม	 และเป็นไปตำมเงื่อนไข

และข้อตกลงทำงกำรค้ำปกติ

ค่ำเช่ำอำคำรส�ำนักงำน 8,333 7,388 8,333 7,388 รำคำต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

ค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำบริหำรจัดกำร 3,377 3,186 3,377 3,186 (2555	:	281,400	บำทต่อเดือน	2554	:	265,470	บำท

ต่อเดือน)

ค่ำประกันภัย 2,377 2,502 2,333 2,457 รำคำเป็นไปตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทำงกำรค้ำปกติ

ค่ำที่ปรึกษำงำนก่อสร้ำงอำคำร - 314 - 314 รำคำเป็นไปตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทำงกำรค้ำปกติ

ค่ำบริกำรอื่น 28 21 28 21 รำคำเป็นไปตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทำงกำรค้ำปกติ

 

	 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ	และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	และ	2554	มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	(หมำยเหตุ	10)

บริษัทย่อย - - 19 5

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 32 1,936 32 1,936

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 32 1,936 51 1,941

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	(หมำยเหตุ	17)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน) 434 399 434 399

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 434 399 434 399

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2555	และ	2554	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมค่ีำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้รหิำร	ดงัต่อไปนี้

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24 24 24 24

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 2 2 2 2

รวม 26 26 26 26
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7. Related party transactions

	 During	the	years,	the	Company	and	its	subsidiary	had	significant	business	transactions	with	related	parties.	Such	transactions,	which	

are	summarised	below,	concluded	on	commercial	terms	and	bases	agreed	upon	between	the	Company	and	those	related	parties.		

	(Unit	:	Thousand	Baht)
Consolidated 

financial
statements

Separate
financial

statements

2012 2011 2012 2011 Transfer pricing policy

Transactions	with	subsidiary
(eliminated	from	the	consolidated	
financial	statements)
Rental	income	from	office	building - - 288 288 Cost	plus	margin
Spare	parts	for	repairing	fire	alarm - - 6 - Cost
Transactions	with	related	companies
Sales 8,405 14,529 8,405 14,529 Cost	plus	margin	basis	and	on	normal	

commercial	terms	and	conditions
Rental	income	from	office	building 8,333 7,388 8,333 7,388 Cost	plus	margin
Management	fee	expense 3,377 3,186 3,377 3,186 (2012	:	Baht	281,400	per	month,	

2011:	Baht	265,470	per	month)
Premium	Insurance 2,377 2,502 2,333 2,457 On	normal	commercial	terms	and	conditions
Consultant	fee	for	building	
	 construction

- 314 - 314 On	normal	commercial	terms	and	conditions

Other	service	fees 28 21 28 21 On	normal	commercial	terms	and	conditions

	 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	10)
Subsidiary - - 19 5
Associated	companies
Related	companies	(related	by	common	shareholder	and	directors) 32 1,936 32 1,936
Total	trade	and	other	receivables	-	related	parties 32 1,936 51 1,941
Trade	and	other	payables	-	related	parties	(Note	17)
Related	companies	(related	by	common	shareholder	and	directors) 434 399 434 399
Total	trade	and	other	payables	-	related	parties 434 399 434 399

Directors	and	management’s	benefits

During	the	year	ended	31	December	2012	and	2011,	the	Company	and	its	subsidiary	had	employee	benefit	expenses	of	their 

directors	and	management	as	below.

(Unit	:	Million	Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2012 2011 2012 2011

Short-term	employee	benefits 24 24 24 24
Post-employment	benefits 2 2 2 2
Total 26 26 26 26
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ภำระค�้ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภำระผูกพันเนื่องจำกกำรออกหนังสือค�้ำประกันให้กับทำงธนำคำรเพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อต่ำงๆ	ของบริษัทย่อย	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

2555 2554

วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำร 5 5

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

เงินสด 85 85 55 55

เงินฝำกธนำคำร 55,500 57,909 52,309 51,606

รวมเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 55,585 57,994 52,364 51,661

เงินฝำกสถำบันกำรเงินและพันธบัตรรัฐบำลที่มีอำยุ

น้อยกว่ำ	3	เดือน 129,779 294,390 129,779 284,890

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 185,364 352,384 182,143 336,551

ณ	 วันที่	31	 ธันวำคม	2555	 เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ	0.25	 ถึง	0.75	 ต่อปี	 (2554:	 ร้อยละ	0.25 

ถึง	0.75	ต่อปี)	

ณ	 วันที่	31	 ธันวำคม	2555	 เงนิฝำกสถำบันกำรเงินและพันธบัตรรัฐบำลที่มีอำยุน้อยกว่ำ	3	 เดือน	 มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	2.70	 ต่อปี	(2554	:	 ร้อยละ 

2.90	ถึง	3.35	ต่อปี)	และมีอำยุครบก�ำหนดภำยในเดือนมกรำคม	2556	(2554	:	เดือนกุมภำพันธ์	2555	ถึงเดือนมีนำคม	2555)

9. เงินลงทุนชั่วครำว

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

พันธบัตรรัฐบำล 165,000 80,000 165,000 80,000

หัก		ส่วนต�่ำกว่ำมูลค่ำพันธบัตรรัฐบำล (609) (915) (609) (915)

พันธบัตรรัฐบำล	-	สุทธิ 164,391 79,085 164,391 79,085

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน 408,800 215,000 390,000 215,000

รวมเงินลงทุนชั่วครำว	-	สุทธิ 573,191 294,085 554,391 294,085

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	 เงินลงทุนชั่วครำวเป็นเงินประเภทที่ถือไว้จนครบก�ำหนดช�ำระ	ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบำล	และเงินฝำกสถำบันกำรเงิน	

โดยเงินฝำกสถำบันกำรเงินมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ	3.05	ถึง	3.70	ต่อปี	(2554	:	ร้อยละ	3.85	ถึง	4.15	ต่อปี)	และมีอำยุครบก�ำหนดภำยในเดือน

มกรำคม	2556	ถึงเดือนเมษำยน	2556	(2554	:	เดือนมีนำคม	2555	ถึงเดือนพฤษภำคม	2555)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	พันธบัตรรัฐบำลมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ	2.75	ถึง	2.98	ต่อปี	(2554:	ร้อยละ	3.02	ถึง	3.50	ต่อปี)	และมีอำยุครบก�ำหนด

ภำยในเดือนมกรำคม	2556	ถึงเดือนมีนำคม	2556	(2554:	เดือนมีนำคม	2555	ถึงเดือนมิถุนำยน	2555)
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Guarantee	obligations	with	related	parties

The	Company	has	obligations	in	respect	of	letters	of	guarantee	issued	to	banks	to	guarantee	facilities	of	its	subsidiary	as	follows	:

	(Unit	:	Million	Baht)

2012 2011

Overdrafts	and	bank	guarantee	facilities 5 5

8. Cash and cash equivalents 

(Unit	:	Thousand	Baht)

Consolidated financial  

statements

Separate financial 

statements

2012 2011 2012 2011

Cash 85 85 55 55

Bank	deposits 55,500 57,909 52,309 51,606

Cash	on	hand	and	at	banks 55,585 57,994 52,364 51,661

Deposits	at	financial	institutions	and	government	bonds	with	
maturity	less	than	3	months 129,779 294,390 129,779 284,890

Total	cash	and	cash	equivalents 185,364 352,384 182,143 336,551

As	at	31	December	2012,	time	deposits	carried	interests	between	0.25	and	0.75	percent	per	annum	(2011:	between	0.25	and	0.75	percent	

per	annum).

As	at	31	December	2012,deposits	at	financial	institution	and	government	bonds	with	maturity	less	than	3	months	bear	interest	at	2.70	

percent	per	annum	(2011:	between	2.90	and	3.35	percent	per	annum).	The	deposits	at	financial	institution	and	government	bonds	will	be	

due	in	January	2013	(2011:	February	2012	to	March	2012).

9. Short-term investments

(Unit	:	Thousand	Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2012 2011 2012 2011

Government	bonds 165,000 80,000 165,000 80,000

Less	:	Discount	on	government	bonds (609) (915) (609) (915)

Government	bonds	-	net 164,391 79,085 164,391 79,085

Deposits	at	financial	institutions 408,800 215,000 390,000 215,000

Total	short-term	investments	-	net 573,191 294,085 554,391 294,085

As	at	31	December	2012,	short-term	 investments	 represented	held-to-maturity	 investment	which	 included	deposits	at	 financial 

institutions	and	government	bonds.	Deposits	at	financial	institution	bear	interest	between	3.05	and	3.70	percent	per	annum	(2011:	between	

3.85	and	4.15	percent	per	annum).	The	deposits	at	financial	institutions	will	be	due	during	January	2013	to	April	2013	(2011:	March	2012	

to	May	2012).

As	at	31	December	2012,	government	bonds	bear	interest	between	2.75	and	2.98	percent	per	annum	(2011:	between	3.02	and	3.50	

percent	per	annum).	The	government	bonds	will	be	due	during	January	2013	to	March	2013	(2011:	March	2012	to	June	2012).
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10. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 22 1,922 22 1,922

ค้ำงช�ำระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน	 - 9 - 9

	 3	-	6	เดือน - - - -

	 6	-	12	เดือน - - - -

	 มำกกว่ำ	12	เดือน - - - -

รวม 22 1,931 22 1,931

หัก	:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ 22 1,931 22 1,931

ลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 156,334 137,767 151,602 133,080

ค้ำงช�ำระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน	 25,909 22,302 23,555 21,469

	 3	-	6	เดือน 1,375 461 1,188 461

	 6	-	12	เดือน 4 27 4 9

	 มำกกว่ำ	12	เดือน 10 205 10 152

รวม 183,632 160,762 176,359 155,171

หัก	:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,525) (5,280) (5,189) (5,113)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ 178,107 155,482 171,170 150,058

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	-	สุทธิ 178,129 157,413 171,192 151,989

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 19 5

ลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 10 5 10 5

ลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 6,127 9,459 6,043 9,369

รวมลูกหนี้อื่น 6,137 9,464 6,072 9,379

ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 1,045 1,150 1,027 1,118

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 185,311 168,027 178,291 162,486
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10. Trade and other receivables

(Unit	:	Thousand	Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2012 2011 2012 2011

Trade	receivables	-	related	parties

Aged	on	the	basis	of	due	dates

	 Not	yet	due 22 1,922 22 1,922

	 Past	due

	 Up	to	3	months - 9 - 9

		 3	-	6	months - - - -

	 6	-	12	months - - - -

	 Over	12	months - - - -

Total 22 1,931 22 1,931

Less	:	Allowance	for	doubtful	debts - - - -

Total	trade	receivables	-	related	parties,	net 22 1,931 22 1,931

Trade	receivables	-	unrelated	parties

Aged	on	the	basis	of	due	dates

	 Not	yet	due 156,334 137,767 151,602 133,080

	 Past	due

	 Up	to	3	months 25,909 22,302 23,555 21,469

		 3	-	6	months 1,375 461 1,188 461

	 6	-	12	months 4 27 4 9

	 Over	12	months 10 205 10 152

Total 183,632 160,762 176,359 155,171

Less	:	Allowance	for	doubtful	debts (5,525) (5,280) (5,189) (5,113)

Total	trade	receivables	-	unrelated	parties,	net 178,107 155,482 171,170 150,058

Total	trade	receivable	-	net 178,129 157,413 171,192 151,989

Other	receivables	

Advances	-	related	parties - - 19 5

Other	receivables-	related	parties 10 5 10 5

Other	receivables-	unrelated	parties 6,127 9,459 6,043 9,369

Other	receivables 6,137 9,464 6,072 9,379

Prepaid	Expenses 1,045 1,150 1,027 1,118

Trade	and	other	receivables	-	net 185,311 168,027 178,291 162,486
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11. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม

รำคำทุน
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็น

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ

2555 2554 2555 2554 2555 2554

สินค้ำส�ำเร็จรูป 176,681 190,999 (16,099) (15,867) 160,582 175,132

สินค้ำระหว่ำงทำง 18,339 23,752 - - 18,339 23,752

รวม 195,020 214,751 (16,099) (15,867) 178,921 198,884

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน

รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็น

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ

2555 2554 2555 2554 2555 2554

สินค้ำส�ำเร็จรูป 173,706 188,055 (15,331) (15,074) 158,375 172,981

สินค้ำระหว่ำงทำง 18,339 23,705 - - 18,339 23,705

รวม 192,045 211,760 (15,331) (15,074) 176,714 196,686

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

ทุนเรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน
2555 2554 2555 2554 2555 2554

บริษัท	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด 5,755 5,755 95.92% 95.92% 5,755 5,755

หัก	:	ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน (2,004) (2,004)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย	–	สุทธิ 3,751 3,751

13. เงินลงทุนทั่วไป

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวำคม	2555	 และ	2554	 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์	 ซึ่งซื้อมำที่รำคำทุน	100	 ล้ำนบำท 

เมื่อวันที่	31	มีนำคม	พ.ศ.	2548	และบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ำกัด	(มหำชน)	มีเงินปันผลในอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต�่ำ	(MLR)	

ถัวเฉลี่ยของธนำคำรพำณิชย์ชั้นน�ำในประเทศไทย	3	แห่ง	ตำมที่ระบุในหนังสือเสนอรำคำเงินลงทุนที่เสนอขำยมำยังบริษัทฯ
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11. Inventories

(Unit	:	Thousand	Baht)

Consolidated financial statements

Cost
Reduce to net realisable 

value Inventories - net

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Finished	goods 176,681 190,999 (16,099) (15,867) 160,582 175,132

Goods	in	transit 18,339 23,752 - - 18,339 23,752

Total 195,020 214,751 (16,099) (15,867) 178,921 198,884

(Unit	:	Thousand	Baht)

Separate financial statements

Cost
Reduce to net realisable 

value Inventories - net

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Finished	goods 173,706 188,055 (15,331) (15,074) 158,375 172,981

Goods	in	transit 18,339 23,705 - - 18,339 23,705

Total 192,045 211,760 (15,331) (15,074) 176,714 196,686

12. Investment in a subsidiary

	 Details	of	investment	in	a	subsidiary	as	presented	in	separate	financial	statements	are	as	follows:

(Unit	:	Thousand	Baht)

Paid-up capital
Shareholding
percentage Cost

2012 2011 2012 2011 2012 2011

F.B.	(Thailand)	Ltd. 5,755 5,755 95.92% 95.92% 5,755 5,755

Less	:	Impairment	loss	on	investments (2,004) (2,004)

Total	investment	in	a	subsidiary	-	net 3,751 3,751

13. Other investments

	 	 As	at	31	December	2012	and	2011,	the	Company	had	investment	in	property	fund	units	which	were	purchased	at	a	cost	of	

Baht	100	million	on	31	March	2005	and	are	managed	by	MFC	Asset	Management	Public	Company	Limited.	The	units	pay	dividends	at	

the	average	MLR	of	three	leading	commercial	banks	in	Thailand,	as	stipulated	in	the	sales	proposal	presented	to	the	Company.
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14. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

	(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน ค่ำปรับปรุงที่ดิน อำคำร
ค่ำปรับปรุง

อำคำร

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์

ส�ำนักงำน
และเครื่องมือ

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2554 92,816 2,736 664,906 76,667 580 45,668 883,373

ซื้อเพิ่ม - 1,981 6,017 3,914 73 26,476 38,461

โอนเข้ำ	(โอนออก) - - 69,162 1,252 - (70,414) -

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 92,816 4,717 740,085 81,833 653 1,730 921,834

ซื้อเพิ่ม - 1,931 - 587 - 354 2,872

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 92,816 6,648 740,085 82,420 653 2,084 924,706

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2554 - (2,736) (552,201) (66,287) (158) - (621,382)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - (216) (10,023) (876) (61) - (11,176)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 - (2,952) (562,224) (67,163) (219) - (632,558)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - (746) (10,646) (1,028) (61) - (12,481)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 - (3,698) (572,870) (68,191) (280) - (645,039)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 92,816 1,765 177,861 14,670 434 1,730 289,276

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 92,816 2,950 167,215 14,229 373 2,084 279,667

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2554	(รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร) 11,176

2555	(รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร) 12,481

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมีจ�ำนวนเงินประมำณ	1,055	ล้ำนบำท	(2554	:	1,053	ล้ำนบำท)	ซึ่งประเมิน

โดยผู้ประเมินรำคำอิสระ	 โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้	(Income	Approach)	 ข้อสมมติฐำนหลักท่ีใช้ในกำรประเมินรำคำดังกล่ำวประกอบด้วย	

อัตรำผลตอบแทน	อัตรำเงินเฟ้อ	อัตรำพื้นที่ว่ำงระยะยำว	และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ

ณ	 วันที่	31	 ธันวำคม	2555	 บริษัทฯ	 มีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่	 มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหัก 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ	239	ล้ำนบำท	(2554	:	239	ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	บริษัทฯมีหนังสือค�้ำประกันสัญญำผลงำนก่อสร้ำงจำก	บริษัท	คริสเตียนี	และ	นีลเส็น	(ไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)	ที่ออกและรับรอง

โดยธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง	 เพื่อรับรองผลงำนกำรก่อสร้ำงอำคำรคลังสินค้ำเป็นจ�ำนวนเงิน	7	 ล้ำนบำท	 แทนเงินค�้ำประกันผลงำน	 โดยทำงบริษัทฯ 

มีสิทธิเรียกร้องเงินจ�ำนวนดังกล่ำว	ถ้ำเข้ำเงื่อนไขตำมสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงฯ	หนังสือค�้ำประกันดังกล่ำวมีอำยุ	2	ปี	สิ้นสุดวันที่	28	มีนำคม	2556
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14. Investment properties

(Unit	:	Thousand	Baht)

Consolidated financial statements/ Separate financial statements

Land
Land 

improvement Buildings 
Building 

improvement

Furniture, 
fixtures and 

office 
equipment

Assets under 
installation 
and under 

construction Total

Cost :

As	at	1	January	2011 92,816 2,736 664,906 76,667 580 45,668 883,373

Additions - 1,981 6,017 3,914 73 26,476 38,461

Transfer	in	(out) - - 69,162 1,252 - (70,414) -

As	at	31	December	2011 92,816 4,717 740,085 81,833 653 1,730 921,834

Additions - 1,931 - 587 - 354 2,872

As	at	31	December	2012 92,816 6,648 740,085 82,420 653 2,084 924,706

Accumulated depreciation :

As	at	1	January	2011 - (2,736) (552,201) (66,287) (158) - (621,382)

Depreciation	for	the	year - (216) (10,023) (876) (61) - (11,176)

As	at	31	December	2011 - (2,952) (562,224) (67,163) (219) - (632,558)

Depreciation	for	the	year - (746) (10,646) (1,028) (61) - (12,481)

As	at	31	December	2012 - (3,698) (572,870) (68,191) (280) - (645,039)

Net Book Value :

As	at	31	December	2011 92,816 1,765 177,861 14,670 434 1,730 289,276

As	at	31	December	2012 92,816 2,950 167,215 14,229 373 2,084 279,667

Depreciation for the year

2011	(Included	in	cost	of	service	expenses) 11,176

2012	(Included	in	cost	of	service	expenses) 12,481

 

As	at	31	December	2012,	the	fair	value	of	investment	properties	amounted	to	Baht	1,055	million	(2011:	Baht	1,053	million).

The	 fair	values	of	 the	above	 investment	properties	has	been	determined	based	on	valuations	performed	by	an	accredited 

independent	valuer.	The	fair	value	has	been	determined	using	the	income	approach.	The	main	assumptions	used	in	the	valuation	are	

yield	rate,	inflation	rate,	long-term	vacancy	rate	and	long-term	growth	in	rental	rates.

As	at	31	December	2012,	certain	investment	properties	have	been	fully	depreciated	but	are	still	in	use.	The	gross	carrying	amount	before	

deducting	accumulated	depreciation	of	those	assets	amounted	to	approximately	Baht	239	million	(2011:	Baht	239	million)

As	at	31	December	2012,	the	Company	had	a	bank	guarantee	of	Baht	7	million	 issued	by	a	commercial	bank	to	guarantee 

construction	work	of	Christiani	and	Nielsen	(Thai)	Public	Company	Limited	on	a	warehouse,	in	place	of	a	performance	guarantee.	The	

Company	can	claim	this	amount	if	certain	conditions	under	the	construction	contract	are	met.	This	letter	of	guarantee	is	valid	for	two	

years,	ending	28	March	2013.
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15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม

ที่ดิน

ค่ำปรับปรุง

ที่ดิน อำคำร

ค่ำปรับปรุง

อำคำร

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งอุปกรณ์

ส�ำนักงำน

และเครื่องมือ ยำนพำหนะ รวม

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2554 2,331 878 51,997 8,024 25,876 12,745 101,851

ซื้อเพิ่ม - - - 536 1,155 1,782 3,473

จ�ำหน่ำย - - - - (296) (1,989) (2,285)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 2,331 878 51,997 8,560 26,735 12,538 103,039

ซื้อเพิ่ม - - - 250 1,419 1,869 3,538

จ�ำหน่ำย - - - - (9,533) (988) (10,521)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 2,331 878 51,997 8,810 18,621 13,419 96,056

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2554 - (878) (51,090) (4,650) (22,274) (10,195) (89,087)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - - (86) (411) (589) (203) (1,289)

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัส่วนทีจ่�ำหน่ำย - - - - 295 1,945 2,240

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 - (878) (51,176) (5,061) (22,568) (8,453) (88,136)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - - (87) (426) (724) (456) (1,693)

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัส่วนทีจ่�ำหน่ำย - - - - 9,279 988 10,267

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 - (878) (51,263) (5,487) (14,013) (7,921) (79,562)

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2554 - - - - (278) - (278)

บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - - - - - -

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 - - - - (278) - (278)

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส�ำหรับส่วนที่

	 จ�ำหน่ำย - - - - 171 - 171

โอนกลับรำยกำรระหว่ำงปี - - - - 107 - 107

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 - - - - - - -

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 2,331 - 821 3,499 3,889 4,085 14,625

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 2,331 - 734 3,323 4,608 5,498 16,494

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2554	(รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 1,289

2555	(รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 1,693
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15. Property, plant and equipment

(Unit	:	Thousand	Baht)

Consolidated financial statements

Land
Land 

improvement Buildings 
Building 

improvement

Furniture, 
fixtures and 

office 
equipment

Motor 

vehicles Total

Cost :

As	at	1	January	2011 2,331 878 51,997 8,024 25,876 12,745 101,851

Additions - - - 536 1,155 1,782 3,473

Disposals - - - - (296) (1,989) (2,285)

As	at	31	December	2011 2,331 878 51,997 8,560 26,735 12,538 103,039

Additions - - - 250 1,419 1,869 3,538

Disposals - - - - (9,533) (988) (10,521)

As	at	31	December	2012 2,331 878 51,997 8,810 18,621 13,419 96,056

Accumulated depreciation :

As	at	1	January	2011 - (878) (51,090) (4,650) (22,274) (10,195) (89,087)

Depreciation	for	the	year - - (86) (411) (589) (203) (1,289)

Depreciation	on	disposals - - - - 295 1,945 2,240

As	at	31	December	2011 - (878) (51,176) (5,061) (22,568) (8,453) (88,136)

Depreciation	for	the	year - - (87) (426) (724) (456) (1,693)

Depreciation	on	disposals - - - - 9,279 988 10,267

As	at	31	December	2012 - (878) (51,263) (5,487) (14,013) (7,921) (79,562)

Allowance for impairment loss :

As	at	1	January	2011 - - - - (278) - (278)

Decrease	during	the	year - - - - - - -

As	at	31	December	2011 - - - - (278) - (278)

Impairment	on	disposals - - - - 171 - 171

Reversal	allowance	for	
	 impairment	loss - - - - 107 - 107

As	at	31	December	2012 - - - - - - -

Net book value :

As	at	31	December	2011 2,331 - 821 3,499 3,889 4,085 14,625

As	at	31	December	2012 2,331 - 734 3,323 4,608 5,498 16,494

Depreciation for the year 

2011	(Included	in	selling	and	administrative	expenses) 1,289

2012	(Included	in	selling	and	administrative	expenses) 1,693
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(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน

ค่ำปรับปรุง

ที่ดิน อำคำร

ค่ำปรับปรุง

อำคำร

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งอุปกรณ์

ส�ำนักงำน

และเครื่องมือ ยำนพำหนะ รวม

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2554 2,331 878 51,997 8,024 25,521 12,745 101,496

ซื้อเพิ่ม - - - 536 1,037 1,782 3,355

จ�ำหน่ำย - - - - (296) (1,989) (2,285)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 2,331 878 51,997 8,560 26,262 12,538 102,566

ซื้อเพิ่ม - - - 250 1,399 1,869 3,518

จ�ำหน่ำย - - - - (9,454) (988) (10,442)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 2,331 878 51,997 8,810 18,207 13,419 95,642

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2554 - (878) (51,090) (4,650) (21,974) (10,195) (88,787)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - - (86) (411) (575) (203) (1,275)

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัส่วนทีจ่�ำหน่ำย - - - - 295 1,945 2,240

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 - (878) (51,176) (5,061) (22,254) (8,453) (87,822)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - - (87) (426) (687) (456) (1,656)

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัส่วนทีจ่�ำหน่ำย - - - - 9,203 988 10,191

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 - (878) (51,263) (5,487) (13,738) (7,921) (79,287)

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2554 - - - - (278) - (278)

บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - - - - - -

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 - - - - (278) - (278)

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส�ำหรับส่วนที่

จ�ำหน่ำย 171 171

โอนกลับรำยกำรระหว่ำงปี - - - - 107 - 107

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 - - - - - - -

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2554 2,331 - 821 3,499 3,730 4,085 14,466

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555 2,331 - 734 3,323 4,469 5,498 16,355

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2554	(รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 1,275

2555	(รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 1,656

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่	มูลค่ำตำมบัญชี

ก่อนหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ดงักล่ำวมจี�ำนวนเงนิประมำณ	28	 ล้ำนบำท	(2554:	30	 ล้ำนบำท)	(งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร: 

28	ล้ำนบำท	2554	:	30	ล้ำนบำท)
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(Unit	:	Thousand	Baht)

Separate financial statements

Land

Land 
improve-

ment Buildings 

Building 
improve-

ment

Furniture, 
fixtures and 

office 
equipment

Motor 

vehicles Total

Cost :

As	at	1	January	2011 2,331 878 51,997 8,024 25,521 12,745 101,496

Additions - - - 536 1,037 1,782 3,355

Disposals - - - - (296) (1,989) (2,285)

As	at	31	December	2011 2,331 878 51,997 8,560 26,262 12,538 102,566

Additions - - - 250 1,399 1,869 3,518

Disposals - - - - (9,454) (988) (10,442)

As	at	31	December	2012 2,331 878 51,997 8,810 18,207 13,419 95,642

Accumulated depreciation :

As	at	1	January	2011 - (878) (51,090) (4,650) (21,974) (10,195) (88,787)

Depreciation	for	the	year - - (86) (411) (575) (203) (1,275)

Depreciation	on	disposals - - - - 295 1,945 2,240

As	at	31	December	2011 - (878) (51,176) (5,061) (22,254) (8,453) (87,822)

Depreciation	for	the	year - - (87) (426) (687) (456) (1,656)

Depreciation	on	disposals - - - - 9,203 988 10,191

As	at	31	December	2012 - (878) (51,263) (5,487) (13,738) (7,921) (79,287)

Allowance for impairment loss :

As	at	1	January	2011 - - - - (278) - (278)

Decrease	during	the	year - - - - - - -

As	at	31	December	2011 - - - - (278) - (278)

Impairment	on	disposals 171 171

Reversal	allowance	for	

impairment	loss - - - - 107 - 107

As	at	31	December	2012 - - - - - - -

Net book value :

As	at	31	December	2011 2,331 - 821 3,499 3,730 4,085 14,466

As	at	31	December	2012 2,331 - 734 3,323 4,469 5,498 16,355

Depreciation for the year 

2011	(Included	in	selling	and	administrative	expenses) 1,275

2012	(Included	in	selling	and	administrative	expenses) 1,656

	 As	at	31	December	2012,	certain	plant	and	equipment	items	have	been	fully	depreciated	but	are	still	in	use.	The	gross	carrying	

amount	before	deducting	accumulated	depreciation	and	allowance	for	impairment	loss	of	those	assets	amounted	to	approximately	Baht	

28	million	(2011:	Baht	30	million)	(Separate	financial	statements:	Baht	28	million	2011:	Baht	30	million).
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	และ	2554	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ณ	วันที่	31	ธันวำคม

รำคำทุน 3,087 2,551 3,074 2,538

หัก	:	ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (1,304) (1,081) (1,303) (1,077)

มูลค่ำตำมบัญชี	-	สุทธิ 1,783 1,470 1,771 1,461

 

	 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี	2555	และ	2554	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 1,470 1,573 1,461 1,563

ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 548 120 536 120

จ�ำหน่ำยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์-มูลค่ำตำมบัญชี (8) - - -

หัก	:	ค่ำตัดจ�ำหน่ำย (227) (223) (226) (222)

มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 1,783 1,470 1,771 1,461

17. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 32 32 32 32

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 81,588 87,937 79,858 85,023

เจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 402 367 402 367

เจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 5,098 2,850 4,585 2,823

เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงค้ำงจ่ำย 324 392 324 392

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 4,597 4,102 3,686 3,781

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 92,041 95,680 88,887 92,418

18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ภำษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 5,306 5,362 5,245 5,309

เงินปันผลค้ำงจ่ำย 3,452 2,917 3,452 2,917

อื่นๆ 1,388 3,179 1,367 1,973

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,146 11,458 10,064 10,199
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16. Intangible assets

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

(Unit	:	Thousand	Baht)

Computer software
Consolidated financial

statements
Separate financial 

statements

2012 2011 2012 2011

As	at	31	December

Cost 3,087 2,551 3,074 2,538

Less		Accumulated	amortisation (1,304) (1,081) (1,303) (1,077)

Net	book	value 1,783 1,470 1,771 1,461

	 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 1,470 1,573 1,461 1,563

Acquisition	of	computer	software 548 120 536 120

Disposal	of	computer	software	–	Net	book	value (8) - - -

Less		Accumulated	amortisation (227) (223) (226) (222)

Net	book	value	at	end	of	year 1,783 1,470 1,771 1,461

17. Trade and other payables

(Unit	:	Thousand	Baht)
Consolidated financial

statements
Separate financial 

statements

2012 2011 2012 2011

Trade	payables	-	related	parties 32 32 32 32

Trade	payables	-	unrelated	parties 81,588 87,937 79,858 85,023

Other	payables	-	related	parties 402 367 402 367

Other	payables	-	unrelated	parties 5,098 2,850 4,585 2,823

Other	payables	-	accrued	construction 324 392 324 392

Accrued	expenses 4,597 4,102 3,686 3,781

Total	trade	and	other	payables 92,041 95,680 88,887 92,418

18. Other current liabilities 

(Unit	:	Thousand	Baht)

Consolidated financial
statements

Separate financial 
statements

2012 2011 2012 2011

Accrued	withholding	tax 5,306 5,362 5,245 5,309

Accrued	Dividend 3,452 2,917 3,452 2,917

Others 1,388 3,179 1,367 1,973

Other	current	liabilities 10,146 11,458 10,064 10,199
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19. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

	 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 15,881 16,678 15,249 15,970

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 1,877 1,794 1,807 1,726

ต้นทุนดอกเบี้ย 604 561 581 536

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (2,845) (3,152) (2,770) (2,983)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 15,517 15,881 14,867 15,249

	 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้	

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 1,877 1,794 1,807 1,726

ต้นทุนดอกเบี้ย 604 561 581 536

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 2,481 2,355 2,388 2,262

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 2,481 2,355 2,388 2,262

	 สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตรำคิดลด 3.4985	-	3.3567 3.4985	-	3.3567 3.3567 3.3567

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต	

	 (ขึ้นกับช่วงอำยุของพนักงำน) 5 5 5 5

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน 0-17 0-17 0-17 0-17

	จ�ำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสำมปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ปี	2555 15,517 14,867

ปี	2554 15,881 15,249

ปี	2553 16,678 15,970

ปี	2552 14,875 14,248
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19. Provision for long-term employee benefit

	 Provision	for	long-term	employee	benefits	as	at	31	December,	was	as	follows	:

(Unit	:	Thousand	Baht)

Consolidated financial
statements

Separate financial 
statements

2012 2011 2012 2011

Defined benefit obligation at beginning of year 15,881 16,678 15,249 15,970

Current	service	cost 1,877 1,794 1,807 1,726

Interest	cost 604 561 581 536

Benefits	paid	during	the	year (2,845) (3,152) (2,770) (2,983)

Defined benefit obligation at end of year 15,517 15,881 14,867 15,249

	 Long-term	employee	benefit	expenses	included	in	the	profit	or	loss	was	as	follows	:

(Unit	:	Thousand	Baht)

Consolidated financial
statements

Separate financial 
statements

2012 2011 2012 2011

Current	service	cost 1,877 1,794 1,807 1,726

Interest	cost 604 561 581 536

Total expense recognized in profit or loss 2,481 2,355 2,388 2,262

Line	item	under	which	such	expenses	is	included	in	profit	or	loss

Selling	and	administrative	expenses 2,481 2,355 2,388 2,262

	 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 3.4985	-	3.3567 3.4985	-	3.3567 3.3567 3.3567

Future	salary	increase	rate	(depending	on	age	of	

	 employee) 5 5 5 5

Staff	turnover	rate 0-17 0-17 0-17 0-17

	 Amounts	of	defined	benefit	obligation	for	the	current	and	previous	three	periods	are	as	follows	:

(Unit	:	Thousand	Baht)
Consolidated 

financial statements
Separate financial

statements

Year	2012 15,517 14,867

Year	2011 15,881 15,249

Year	2010 16,678 15,970

Year	2009 14,875 14,248
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20. ทุนเรือนหุ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	และ	2554	หุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจ�ำนวน	30,000,000	หุ้น	โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	หุ้นทั้งหมด 

ที่ออกจ�ำหน่ำยและได้รับช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	และ	2554	มีจ�ำนวน	17,850,000	หุ้น

21. ส�ำรองตำมกฎหมำย

	 ภำยใต้บทบญัญตัขิองมำตรำ	116	แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั	พ.ศ.	2535	บรษิทัฯต้องจดัสรรก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ำรอง

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	5	ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีหกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยกมำ	(ถ้ำม)ี	จนกว่ำทนุส�ำรองนีจ้ะมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	10	ของทนุจดทะเบยีน	

ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

	 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	พันบำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 64,366 63,064 61,925 60,979

ค่ำเสื่อมรำคำ 14,174 12,465 14,137 12,451

กำรตัดจ�ำหน่ำย	 227 223 226 222

ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ	อำคำร	และอุปกรณ์ 3,958 3,125 3,955 3,121

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) 245 (1,100) 77 (1,129)

กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ	 232 7,842 257 8,738

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 2,481 2,355 2,388 2,262

ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน	-	เครื่องจักรและอุปกรณ์ 926 885 926 885

23. ก�ำไรต่อหุ้น

	 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วง 

น�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

	 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค�ำนวณได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม

ก�ำไรส�ำหรับปี
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ก�ำไรต่อหุ้น

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 186,778 168,469 17,850 17,850 10.46 9.44

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก�ำไรส�ำหรับปี
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ก�ำไรต่อหุ้น

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 178,571 163,698 17,850 17,850 10.00 9.17
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20. Share capital

	 As	at	31	December	2012	and	2011,	the	total	authorised	number	of	ordinary	shares	is	30,000,000	shares	with	a	par	value	of	Baht	10	

per	share.	There	were	17,850,000	shares	that	were	issued	and	fully	paid	at	31	December	2012	and	2011.	

21. Statutory reserve

	 Pursuant	to	Section	116	of	the	Public	Limited	Companies	Act	B.E.	2535,	the	Company	is	required	to	set	aside	to	a	statutory	reserve	

at	least	5	percent	of	its	net	profit	after	deducting	accumulated	deficit	brought	forward	(if	any),	until	the	reserve	reaches	10	percent	of	

the	registered	capital.	The	statutory	reserve	is	not	available	for	dividend	distribution.

22. 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 64,366 63,064 61,925 60,979

Depreciation 14,174 12,465 14,137 12,451

Amortisation	expenses 227 223 226 222

Repairs	and	maintenance	expenditure	on	property	
	 and	equipment 3,958 3,125 3,955 3,121

Allowance	for	doubtful	debt	(reversal)	 245 (1,100) 77 (1,129)

Reduction	of	inventory	to	net	realisable	value	 232 7,842 257 8,738

Provision	for	long-term	employee	benefit 2,481 2,355 2,388 2,262

Operating	lease	rental	expense 926 885 926 885

23. Earnings per share

	 Basic	earnings	per	share	is	calculated	by	dividing	profit	for	the	year	attributable	to	equity	holders	of	the	Company	(excluding	

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

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

Consolidated financial statements

Net income 
Weighted average  

number of ordinary shares
Earnings per share

2012 2011 2012 2011 2012 2011

(Thousand	
Baht)

(Thousand	
Baht)

(Thousand	
Shares)

(Thousand	
Shares)

(Baht) (Baht)

Basic earning per share
Profit	attributable	to	equity	holders	of	the	parent 186,778 168,469 17,850 17,850 10.46 9.44

Separate financial statements

Net income 
Weighted average  

number of ordinary shares
Earnings per share

2012 2011 2012 2011 2012 2011

(Thousand	
Baht)

(Thousand	
Baht)

(Thousand	
Shares)

(Thousand	
Shares)

(Baht) (Baht)

Basic earning per share
Profit	attributable	to	equity	holders	of	the	parent 178,571 163,698 17,850 17,850 10.00 9.17
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24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกส่วนงำน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยด�ำเนินกิจกำรใน	3	ส่วนงำนหลัก	คือ	(1)	ธุรกิจขำยเคมีภัณฑ์	(2)	ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์	(3)	รำยได้จำกส่วนงำนธุรกิจ

อื่นๆ	ซึ่งประกอบไปด้วยรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของบริษัทย่อยและรำยได้อื่นๆ	ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	และด�ำเนินธุรกิจใน

ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลักในประเทศไทย	ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2555	และ	

2554	มีดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)
ส่วนงำนขำย
เคมีภัณฑ์

ส่วนงำนให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์

กำรด�ำเนินงำน 
อื่นๆ

กำรตัดรำยกำร
บัญชี ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

รำยได้จำกภำยนอก 847 868 118 98 39 28 - - 1,004 994

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน 8 15 9 8 - - - (1) 17 22

รำยได้ทั้งสิ้น 855 883 127 106 39 28 - (1) 1,021 1,016

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนตำมส่วนงำน 206 233 91 75 14 9 - - 311 317

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน	:

	 รำยได้อื่น 23 15

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (33) (33)

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (62) (64)

	 ภำษีเงินได้นิติบุคคล (52) (67)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจ

	 ควบคุมของบริษัทย่อย - -

ก�ำไรส�ำหรับปี 187 168

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - - 280 289 - - - - 280 289

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์ 10 10 2 1 4 4 - - 16 15

สินทรัพย์ส่วนกลำง 347 350 10 12 873 757 - - 1,230 1,119

รวมสินทรัพย์ 357 360 292 302 877 761 - - 1,526 1,423

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในกำรก�ำหนดรำคำระหว่ำงกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ	7

25. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยบริษัทฯ

และบริษัทย่อยจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ	3	หรือ	5	ของเงินเดือนตำมอำยุงำนที่ก�ำหนด	ส่วนพนักงำนจะจ่ำยในอัตรำร้อยละ	3	

หรือ	5	ของเงินเดือนตำมควำมสมัครใจ	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนธนชำต	จ�ำกัด	และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อ

พนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ในระหว่ำงปี	2555	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็น

จ�ำนวนเงิน	1	ล้ำนบำท	(2554	:	1	ล้ำนบำท)	(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	:	1	ล้ำนบำท	2554	:	1	ล้ำนบำท)
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24. Financial information by segment

	 The	Company	and	its	subsidiary	business	operations	involve	3	principal	segments:	(1)	chemical	products	(2)	property	for	rent	and			

(3)	other	business	consisting	of	income	from	the	subsidiary’s	sale	of	safety	equipment,	and	other	income	of	the	Company	and	its 

subsidiary.	These	operations	are	mainly	carried	on	in	Thailand.	Below	is	the	consolidated	financial	information	of	the	Company	and	its	

subsidiary	for	the	years	ended	31	December	2012	and	2011	by	segment.

(Unit	:	Million	Baht)

Chemical 
products
segment

Property for rent
segment

Other
segments

Elimination of 
inter-segment

revenues Consolidation

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Revenue	from	external	customers 847 868 118 98 39 28 - - 1,004 994

Intersegment	revenues 8 15 9 8 - - - (1) 17 22

Total	revenues 855 883 127 106 39 28 - (1) 1,021 1,016

Segment	income 206 233 91 75 14 9 - - 311 317

Unallocated	income	and	expenses:

 Other income 23 15

	 Selling	expenses (33) (33)

	 Administrative	expenses (62) (64)

	 Income	tax	expenses (52) (67)

Non-controlling	interests

	 of	the	subsidiaries - -

Profit	for	the	year 187 168

Investment	properties - - 280 289 - - - - 280 289

Property,	plant	and	equipment		 10 10 2 1 4 4 - - 16 15

Unallocated	assets 347 350 10 12 873 757 - - 1,230 1,119

Total	assets 357 360 292 302 877 761 - - 1,526 1,423

	 Transfer	prices	between	business	segments	are	as	set	out	in	Note	7	to	the	financial	statements.

25. Provident fund

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

Fund	Act	B.E.	2530.	The	Company	and	its	subsidiary	contribute	to	the	fund	monthly	at	the	rate	of	3	or	5	percent	of	basic	salary	based	

on	the	length	of	employment	and	the	employees	contribute	to	the	fund	monthly	at	the	rate	3	or	5	percent	by	voluntary	of	basic	salary.	

The	fund,	which	is	managed	by	Thanachart	Fund	Management	Co.,	Ltd.,	will	be	paid	to	employees	upon	termination	in	accordance	

with	the	fund	rules.	During	the	year	2012,	the	Company	and	its	subsidiary	contributed	Baht	1	million	(2011:	Baht	1	million)	(Separate 

financial	statements:	Baht	1	million	2011:	Baht	1	million)	to	the	fund.
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26. เงินปันผลจ่ำย

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น

ล้ำนบำท บำท

เงินปันผลประจ�ำปี	2554 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	เมื่อวันที่	26	เมษำยน	2555 80 4.50

เงินปันผลประจ�ำปี	2553 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	เมื่อวันที่	26	เมษำยน	2554 80 4.50

ในกำรประกำศจำ่ยเงนิปนัผลดังกล่ำวปรำกฏว่ำมหีุน้จ�ำนวน	900	หุ้น	ไมม่ีสทิธิได้รบัเงนิปนัผลรวมเป็นจ�ำนวนเงนิ	4,050	บำท	(2554	:	4,050	บำท)	เนื่องจำก

กำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบวิธีปฏิบัติในกำรรับฝำกหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	 ดังนั้น	 บริษัทฯจึงบันทึกเงินปันผลจ่ำยตำมที่ได ้ 

จ่ำยจริงเป็นจ�ำนวนเงิน	80	ล้ำนบำท	(2554	:	80	ล้ำนบำท)

27. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	บริษัทฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ�ำนวนเงิน	0.1	ล้ำนบำท	ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงต่อเติมหลังคำอำคำรเก็บสินค้ำ

ให้เช่ำซึง่คำดว่ำจะแล้วเสรจ็ในปี	2555	ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำตำมทีร่ะบใุนสญัญำเนือ่งจำกเหตกุำรณ์น�ำ้ท่วมในประเทศไทย	(2554	:	0.4	ล้ำนบำท)

27.2 หนังสือค�้าประกันของธนาคาร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	มีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ	และบริษัทย่อยซึ่งโดย	ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับกำรขอใช้ไฟฟ้ำ

และภำระผูกพันบำงประกำรตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ	 จ�ำนวน	3	 ล้ำนบำท	(2554	:	3	 ล้ำนบำท)	(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	:	3	 ล้ำนบำท 

2554	:	3	ล้ำนบำท)

28. เครื่องมือทำงกำรเงิน

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	107	“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย

ข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน”	ประกอบด้วย	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ลูกหนี้กำรค้ำ	และเงินลงทุน	บริษัทฯ	มีควำมเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว	และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ	 ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก�ำหนดให้มี 

นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม	ดังนั้นบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำก

กำรให้สินเชื่อ	 นอกจำกนี้	 	 กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่

หลำกหลำยและมอียูจ่�ำนวนมำกรำยครอบคลมุทัง้ผูผ้ลติและผูจ้�ำหน่ำย	ด้วยเหตผุลเหล่ำนีท้�ำให้ฝ่ำยบรหิำรเชือ่ว่ำควำมเสีย่งจำกกำรให้สนิเชือ่

จะไม่เกินจ�ำนวนเงินที่ได้ตั้งส�ำรองเผื่อขำดทุนจำกกำรเรียกเก็บหนี้ไว้แล้วจำกยอดลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน	 เงินลงทุนช่ัวครำว	 อย่ำงไรก็ตำม	

เนื่องจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด	 หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง

ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน	ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
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26. Dividends

Dividends Approved by Total dividends
Dividend 
per share

Million	Baht Baht

Final	dividends	for	2011 Annual	General	Meeting	of	the	shareholders	on	26	April	2012 80 4.50

Final	dividends	for	2010 Annual	General	Meeting	of	the	shareholders	on	26	April	2011 80 4.50

There	were	900	shares	that	were	not	entitled	to	receive	the	dividend,	totaling	Baht	4,050	(2011:	Baht	4,050),	from	the	Company	as	their	

depository	 terms	were	not	 in	compliance	with	 the	practices	of	 Thailand	Security	Depository	Co.,	 Ltd.	 The	Company	 thus 

accounted	for	actual	dividend	paid	amounting	to	Baht	80	Million	(2011:	Baht	80	Million)	in	the	financial	statements.

27. Commitments and contingent liabilities

27.1 Capital commitment

As	at	31	December	2012,	the	Company	had	capital	commitments	of	approximately	Baht	0.1	million,	relating	to	the	roof 

improvement	of	warehouse	for	rent	to	be	completed	in	2012	which	will	be	later	than	the	date	stipulated	in	the	agreement	due	

to	the	severe	flood	in	Thailand.	(2011:	Baht	0.4	million).

27.2 Bank guarantees

As	at	31	December	2012,	there	were	bank	guarantees	amounting	to	Baht	3	million	(2011:	Baht	3	million)	on	behalf	of	the 

Company	and	its	subsidiary,	mainly	provided	for	the	use	of	electricity,	and	other	requirement	in	the	ordinary	course	of	business.	

(Separate	financial	statements:	Baht	3	million,	2011:	Baht	3	million).

28. Financial instruments

28.1 Financial risk management

The	Company	and	its	subsidiary’s	financial	instruments,	as	defined	under	Thai	Accounting	Standard			No.107	“Financial	Instruments:	

Disclosure	and	Presentations”,	principally	comprise	cash	and	cash	equivalents,	trade	account	receivable,	and	investments.	

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

Credit risk

The	Company	and	its	subsidiary	are	exposed	to	credit	risk	primarily	with	respect	to	trade	accounts	receivable.	The	Company	

and	its	subsidiary	manage	the	risk	by	adopting	appropriate	credit	control	policies	and	procedures	and	therefore	do	not	

expect	to	incur	material	financial	losses.	In	addition,	the	Company	and	its	subsidiary	do	not	have	high	concentrations	of	

credit	risk	since	they	have	large	number	of	customers,	who	are	widely	dispersed,	covering	the	spectrum	of	manufacturing	

and	distribution.	Due	to	these	factors,	the	management	believes	that	no	additional	credit	risk	beyond	the	amounts	provided	

for	collection	losses	is	inherent	in	the	Company	and	its	subsidiary’s	trade	receivable.

Interest rate risk 

The	Company	and	its	subsidiary’s	exposure	to	interest	rate	risk	relates	primarily	to	its	cash	at	banks	and	short-term	investments.	

However,	since	most	of	the	Company	and	its	subsidiary’s	financial	assets	bear	floating	interest	rates	or	fixed	interest	rates	

which	are	close	to	the	market	rate,	the	interest	rate	risk	is	expected	to	be	minimal.
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบ้ีย	 และส�ำหรับสินทรัพย์กำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม 

วันที่ครบก�ำหนดหรือวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่	(หำกวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

	(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย อัตรำดอกเบี้ย

ภำยใน
1 ปี

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

มำกกว่ำ
5 ปี

ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด รวม

คงที่
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝำกธนำคำรและรำยกำร	

	 เทียบเท่ำเงินสด	 130 - - 55 185 2.70

เงินลงทุนชั่วครำว 573 - - - 573 2.75	-	2.98

703 - - 55 758

	(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย อัตรำดอกเบี้ย

ภำยใน
1 ปี

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

มำกกว่ำ
5 ปี

ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด รวม

คงที่
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝำกธนำคำรและรำยกำร

	 เทียบเท่ำเงินสด	 294 - - 58 352 2.90	-	3.35

เงินลงทุนชั่วครำว 294 - - - 294 3.02	-	4.15

588 - - 58 646

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซ้ือหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ	 บริษัทฯ	

และบรษิทัย่อยได้ตกลงท�ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ	ซึง่ส่วนใหญ่มีอำยุสญัญำไม่เกนิหนึง่ปีเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือในกำรบรหิำร

ควำมเสี่ยง

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ	ดังนี้

งบกำรเงินรวม

สกุลเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.40 0.03 2.42 2.21 30.4857-30.7775 30.7254	-	31.8319

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สกุลเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.40 0.03 2.37 2.13 30.4857-30.7775 30.7254	-	31.8319
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Significant	financial	assets	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,	or	the	repricing	date	if	this	occurs	

before	the	maturity	date.

(Unit	:	Million	Baht)

As at 31 December 2012
Fixed interest rates Floating Effective

Within
1 year 1-5 years

Over
5 years

interest
rate Total

interest rate 
(% p.a.)

Financial assets

Cash	and	cash	equivalents	 130 - - 55 185 2.70

Current	investments 573 - - - 573 2.75	-	2.98

703 - - 55 758

(Unit	:	Million	Baht)

As at 31 December 2011
Fixed interest rates Floating Effective

Within
1 year 1-5 years

Over
5 years

interest
rate Total

interest rate 
(% p.a.)

Financial assets

Cash	and	cash	equivalents	 294 - - 58 352 2.90	-	3.35

Current	investments 294 - - - 294 3.02	-	4.15

588 - - 58 646

Foreign currency risk

The	Company	and	its	subsidiary’s	exposure	to	foreign	currency	risk	arises	mainly	 from	trading	transactions	that	are 

denominated	in	foreign	currencies.	The	Company	and	its	subsidiary	seek	to	reduce	this	risk	by	entering	into	forward	exchange	

contracts	when	they	consider	appropriate.	Generally,	the	forward	contracts	mature	within	one	year.	

Foreign currency assets/liabilities

The	balances	of	financial	assets	and	liabilities	denominated	in	foreign	currencies	are	summarised	below.

Consolidated financial statements

Foreign currency
Financial assets 

as at 31 December
Financial liabilities
as at 31 December

Average exchange rate
as at 31 December

2012 2011 2012 2011 2012 2011

(Million) (Million) (Million) (Million) (Baht	per	1	foreign	currency	unit)

US	dollar 0.40 0.03 2.42 2.21 30.4857-30.7775 30.7254	-	31.8319

Consolidated financial statements

Foreign currency
Financial assets 

as at 31 December
Financial liabilities
as at 31 December

Average exchange rate
as at 31 December

2012 2011 2012 2011 2012 2011

(Million) (Million) (Million) (Million) (Baht	per	1	foreign	currency	unit)

US	dollar 0.40 0.03 2.37 2.13 30.4857-30.7775 30.7254	-	31.8319
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สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

สกุลเงิน จ�ำนวนที่ซื้อ
อัตรำแลกเปลี่ยน
ตำมสัญญำของ วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ

(ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)

บริษัทฯ
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 0.84 30.6550	-	30.7000 ตั้งแต่	2	มกรำคม	2556	ถึง	14	มกรำคม	2556

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554

สกุลเงิน จ�ำนวนที่ซื้อ
อัตรำแลกเปลี่ยน
ตำมสัญญำของ วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ

(ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)

บริษัทฯ
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 0.38 31.3025	-	31.4500 ตั้งแต่	4	มกรำคม	2555	ถึง	23	มกรำคม	2555

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึประมำณมลูค่ำยตุธิรรม

ของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

มลูค่ำยตุธิรรม	หมำยถงึ	จ�ำนวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ำยตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กนัหรอืจ่ำยช�ำระหนีส้นิในขณะท่ีท้ังสองฝ่ำยมีควำมรอบรู	้และ

เต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน	วิธีกำรก�ำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้น

อยู่กับลักษณะของเครื่องมือทำงกำรเงิน	 มูลค่ำยุติธรรมจะก�ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด	 หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่ 

เหมำะสม	

29. กำรบริหำรจัดกำรทุน

	 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	 คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ	0.13:1	(2554:	0.15:1)	และ 

เฉพำะบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ	0.13:1	(2554	:	0.15	:	1)

30. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน

	 เมื่อวันที่	28	 พฤศจิกำยน	2555	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ซื้อท่ีดิน	 เนื้อท่ีรวม	6,373	 ตำรำงวำ	 ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสำหกรรม 

นวนคร	 พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง	 อำคำรโรงงำน	 อำคำรส�ำนักงำน	 รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้ส�ำนักงำน	 จำก	 บริษัทอิมพีเรียล	 อินดัสเตรียล	 เคมิคัลส์	

(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ในรำคำรวม	125	ล้ำนบำท		ซึ่งได้มีกำรท�ำสัญญำจะซื้อจะขำย	เมื่อวันที่	28	มกรำคม	2556

	 วัตถุประสงค์ในกำรซื้อทรัพย์สินดังกล่ำว	เพื่อจะใช้ในกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนเคมีภัณฑ์	หรือ	ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ต่อไป

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน

	 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรผู้มีอ�ำนำจของบริษัทฯเมื่อวันที่	19	กุมภำพันธ์	2556
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Foreign exchange contracts

Foreign	exchange	contracts	outstanding	are	summarised	below.	

As at 31 December 2012

Foreign currency
Outstanding 

amount bought
Forward rate for 

outstanding amount Maturity

(Million) (Baht	per	US	dollar)
The	Company
US	dollar 0.84 30.6550	-	30.7000 Due	from	2	January	2013		to	14	January	2013

As at 31 December 2011

Foreign currency
Outstanding 

amount bought
Forward rate for 

outstanding amount Maturity

(Million) (Baht	per	US	dollar)
The	Company
US	dollar 0.38 31.3025	-	31.4500 Due	from	4	January	2012	to	23	January	2012

28.2 Fair values of financial instruments

Since	the	majority	of	the	Company	and	its	subsidiary’s	financial	instruments	are	short-term	in	nature	or	bear	floating	interest	

rates,	their	fair	value	is	not	expected	to	be	materially	different	from	the	amounts	presented	in	the	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.

29. Capital management

	 The	primary	objective	of	the	Company’s	capital	management	is	to	ensure	that	it	has	appropriate	capital	structure	in	order	to	 

support	its	business	and	maximise	shareholder	value.	As	at	31	December	2012,	the	Group’s	debt-to-equity	ratio	was	0.13:1	(2011:	0.15:1)	

and	the	Company’s	was	0.13:1	(2011:	0.15:1).

30. Events after the reporting period

	 The	Board	of	Directors	Meeting	held	on	28	November	2012	resolved	to	approve	the	acquisition	of	the	land	area	of	6,373	square	

wah	at	Navanakorn	Industrial	Estate	including	factory	building,	office	building,	machinery	and	office	equipment	from	Imperial	Industrial	

Chemicals	(Thailand)	Co.,Ltd.	at	total	amount	of	Baht	125	million.	The	Company	entered	into	the	sale	and	purchase	agreement	on	

January	28,	2013.

	 The	objective	of	this	acquisition	is	to	further	expand	the	business	of	the	Company	in	chemicals	business	or	in	the	property	business.	

31. Approval of financial statements

	 These	consolidated	and	separate	 financial	 statements	have	been	approved	by	 the	authorised	Executive	Director	on	 

19	February	2013.
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(หน่วย	:	บำท) 
(Unit	:	Baht)

รายการที่
Item

ชื่อบริษัทผู้จ่าย
Company

ชื่อผู้สอบบัญชี
Auditor

ค่าสอบบัญชี
Audit Fee

1. บริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)

White	Group	Public	Co.,	Ltd.	

นำยโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	เลขทะบียน	3182

บริษัท	ส�ำนักงำน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ำกัด

Mr.	Sophon	Permsirivallop

Certified	Public	Accountant	(Thailand)	No.	3182

Ernst	&	Young	Office	Limited

949,554.-				

2. บริษัทย่อย	:

บริษัท	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

Subsidiary	company

F.B.	(Thailand)	Ltd.

นำยโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต		เลขทะบียน	3182

บริษัท	ส�ำนักงำน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ำกัด

Mr.	Sophon	Permsirivallop

Certified	Public	Accountant	(Thailand)	No.	3182

Ernst	&	Young	Office	Limited	

100,612.-

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
Total remuneration for audit fee

1,050,166.-

นอกจำกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	

2555	 บริษัท	 ไว้ท์กรุ๊ป	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และบริษัทย่อย	 ไม่มีกำรจ่ำย 

ค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น	 ไม่ว่ำจะเป็นส่วนที่จ่ำยไปในระหว่ำงปีบัญชี	

หรือส่วนที่จะต้องจ่ำยในอนำคต	 ให้แก่ผู้สอบบัญชี	 ส�ำนักงำนสอบบัญชี

ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ

ส�ำนักงำนสอบบัญชีดังกล่ำว

Apart	from	the	above-mentioned	audit	fee,	White	Group	Public 

Co.,	Ltd	and	 its	 subsidiary	didn’t	pay	 for	any	 remunerations 

concerning	about	other	types	of	services	during	the	fiscal	year	

ending	31	December	2012	or	in	the	future	to	the	auditing	company	

where	the	auditor	works	for,	or	persons	and	corporate	related	with	

such	an	auditor	and	the	auditing	company.

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2555
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

For	the	year	ended	31	December,	2012
Remuneration Paid to The Auditor

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

Confirmation For Remuneration Paid To The Auditor



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
Company General Information

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537000190
(เดิมเลขที่ บมจ. 266)
ชื่อหลักทรัพย์ : WG
สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :
75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2390-2445-54, 0-2391-7648-53
โทรสาร 0-2381-9990, 0-2381-2975
http://www.whitegroup.co.th

ประเภทธุรกิจ :
บริษัทด�าเนินกิจการเกี่ยวกับการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ ส�าหรับการใช้เฉพาะ
อย่าง อนัได้แก่ เคมภัีณฑ์อตุสาหกรรมน�า้มนัและปิโตรเคมเีคมภัีณฑ์อตุสาหกรรมอาหาร 
เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก 
เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไปและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน :
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้วเต็มมูลค่ำ :
หุ้นสามัญ 17,850,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท

ผู้สอบบัญชี :
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0790

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2229-2800, 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1259

White Group Public Co., Ltd.
Registration No. 0107537000190
(Formerly No. Bor Mor Jor. 266)
Security name: WG
Head Office Location:
75 Soi Rubia Sukhumvit 42 Road,
Prakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. 66 (0) 2390-2445-54, 66 (0) 2391-7648-53
Fax 66 (0) 2381-9990, 66 (0) 2381-2975
http://www.whitegroup.co.th

Business Type:
The company engages in the business of importing and selling of Specialty 
Chemicals for Oil Field and Petrochemicals, Food Chemicals, Laboratory Chem-
icals and Lab Equipments, Coatings and Plastics Chemicals, Basic Chemicals 
and Property Rental.

Registered share capital:
30,000,000 Ordinary Shares, Par Value 10 Baht
Issued and fully paid-up share:
17,850,000 Ordinary Shares, Par Value 10 Baht

Auditor:
Mr. Sophon Permsirivallop
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182
Ernst & Young Office Limited
193/136-137, Lake Rajada Office Complex 33 rd Floor,
Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. 66 (0) 2264-0777
Fax 66 (0) 2264-0790

Company’s Registrar:
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
62 The Stock Exchange of Thailand Building
Rachadapisek Road, Klongtoey,
Bangkok 10110
Tel. 66 (0) 2229-2800, 66 (0) 2654-5599
Fax 66 (0) 2359-1259



บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
ส�ำนักงำนใหญ่ : 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 390 2445-54, 391 7648-53
โทรสำร. (662) 381 9990, 381 2975

White Group Public Company Limited
Head office : 75 soi Rubia, Sukhumvit 42 Rd.,
Prakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. (662) 390 2445-54, 391 7648-53
Fax. (662) 381 9990, 381 2975
http://www.whitegroup.co.th


