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 2556 2555 2554 2556 2555 2554
 2013 2012 2011 2013 2012 2011

หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million Baht

งบการเงินรวม
Consolidated

งบการเงินของบริษัท
Company

จุดเด่นทางการเงิน Financial Highlights

ฐานะการเงินรวม Financial Status >>

สินทรัพย์รวม	 1,660.78 1,527.20 1,426.97 1,635.44 1,499.31 1,406.73 
Total Assets
หนี้สินรวม	 206.39 180.86 184.36 207.15 175.57    178.16 
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 1,454.39  1,346.34 1,242.61 1,428.29 1,323.74 1,228.57
Equity attributable to owners of the company

ผลประกอบการ Operating Performance >>

รายได้จากการขาย	 	897.75  882.92 899.59 863.12   850.11 874.96
Sales Income

รายได้รวม	 1,044.02 1,023.32 1,015.90 1,008.27 984.42 988.52
Total Revenues

รายได้อื่น	 39.37 22.63 15.10 38.67 22.16 14.81
Other Income

กำาไรขั้นต้น  303.99 313.14 317.38 297.43 299.24 308.08
Gross Profit

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 197.25 183.70 172.42 193.26 175.94 167.53
Profit attributable to equity holders of the company

อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio >>

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 8.00 9.38 7.55 7.60 9.48 7.69
Liquidity	Ratio	(Time)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(เท่า)	 0.14 0.13 0.15 0.15 0.13 0.15
Debt	to	Equity	Ratio	(Time)

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม	(ร้อยละ)	 18.90 17.99  16.99 19.17 17.83 16.95
Return	on	Total	Revenues	(%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	 14.09 14.22 14.43 14.04 13.75 14.14
Return	on	Equity	(%)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ)	 12.38 12.46 12.45 12.33 12.08 12.23
Return	on	Total	Assets	(%)

หน่วยต่อหุ้น Per Share >>
 
กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 11.05 10.29 9.66 10.83 9.83 9.60
Earning	Per	Share	(Baht)

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	  n/a 5.00 4.50 n/a 5.00 4.50
Dividends	Per	Share	(Baht)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ต่อหุ้น	(บาท)	 81.48 75.43 69.61 80.02 74.16 68.83 
Equity	attributable	to	owners	of	the	company	(Baht)
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เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และยั่งยืนพร้อมกับคู่ค้า
Quality and Sustainable Growth with Partners



เราจะรกัษาอตัราการเตบิโตในธรุกจิจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์
อตุสาหกรรมโดย

	 การจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำา 
ของโลก	 เพื่อสามารถรับประกันการบริการแก่ลูกค้า	 ทั้งใน 
ด้านคุณภาพของสินค้าและปริมาณที่เพียงพอกับความ
ต้องการ

	 ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้ง
จัดฝึกอบรมพนักงานและจัดสัมมนาแก่ลูกค้าเพื่อให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีใหม่ๆ	และแนวโน้มของตลาดล่าสุด

	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า	 เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต

	 มบีทบาทในการช่วยรกัษาสภาพแวดล้อม	อนัเป็นการแสดงถงึ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

 Sourcing of specialty chemicals from world-class  
 suppliers to ensure regular supply of quality 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 proper care of the environment.

ภารกิจของเรา คือ การจัดหาสินค้าเพื่อบริการให้กับลูกค้า 
ซึ่ งช ่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้ งยังช ่วยเพิ่มคุณค่าให ้กับ
สินค้าส�าเร็จรูปของลูกค้าเพื่อให ้ เกิดศักยภาพในการแข ่งขัน
ในตลาดได้ดีขึ้น
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.

ภารกิจ Mission
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แม้ว่าจะมีปัจจัยเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทั้งมาจากภายในและภายนอกประเทศ เรามีความยินดีที่จะรายงานผลประกอบการที่ดีอีกปีหนึ่ง 
ในปี 2556 ด้วยก�าไรต่อหุ้น 11.05 บาท 

ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับความท้าทายที่จะเปลี่ยนรูปแบบของบริษัท การท้าทายเหล่านี้มีความส�าคัญ
ยิ่งยวดต่อการพัฒนาบริษัทของเราในอนาคต

เราได้ทบทวนศักยภาพหลักขององค์กร ซึ่งได้แก่ ลูกค้าของเราและพนักงานของเรา ลูกค้าของเราเป็นข้อต่อหนึ่งที่ส�าคัญในกระบวนการ 
จดัจ�าหน่ายสนิค้าเคมภีณัฑ์ ขณะเดยีวกนัพนกังานของเรากม็ขีดีความสามารถทางด้านเทคนคิทีจ่ะให้บรกิารทีด่กีบัลกูค้า ความท้าทายของเราคอื  
การเพิม่ความสนทิสนมกบัลกูค้าให้มากขึน้ และการสร้างก�าลงัใจให้กบัพนกังานของเรา เพราะลกูค้าและพนกังานมบีทบาทในการเพิม่ศกัยภาพ
ในการแข่งขันในตลาด

ยทุธศาสตร์ระยะปานกลางของเราคอื การเปลีย่นรปูแบบขององค์กรสูก่ารเป็นผูผ้ลติเคมภีณัฑ์ทีเ่หมาะสมกบัทรพัยากรทีเ่รามอียู ่โรงงาน
ผลิตเคมีภัณฑ์ที่เราซื้อเมื่อไม่นานนี้เป็นตัวอย่างของความลงตัวเชิงยุทธศาสตร์ และเราอยู่ในระหว่างการควบรวมหน่วยงานที่เพิ่มเติมนี้เข้าไป
ในโครงสร้างธุรกิจของเรา

เพื่อเป็นการรองรับสังคมเศรษฐกิจอาเซียน เราได้ขออนุญาตจัดตั้งส�านักงานตัวแทนในกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
จึงคาดว่าส�านักงานนี้จะด�าเนินการได้ในกลางปี 2557 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีโอกาสที่สดใสในการด�าเนินธุรกิจด้าน 
การจัดจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ ขณะที่ประเทศนี้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทของเรามีความรู้และเทคโนโลยีทางด้านนี้  
ที่สามารถโอนถ่ายไปใช้ในตลาดใหม่นี้ได้

เนื่องจากเราโชคดีที่มีสถานภาพทางการเงินที่แข็งแรง เราจะศึกษาข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อซื้อทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ ที่สามารถท�าให้ 
เกิดผลประโยชน์ทางการเงิน และสร้างความแข็งแรงให้กับฐานสินทรัพย์รวมของเรา

ในฐานะบรษิทัทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เราจะสนบัสนนุโครงการทีจ่ะท�าประโยชน์ต่อธรุกจิทีเ่ราด�าเนนิการอยู ่และเป็นประโยชน์ต่อชมุชน 
ที่เราเป็นส่วนหนึ่งด้วย

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ขอแสดงความขอบคณุต่อลกูค้า เจ้าของผลติภณัฑ์ สถาบนัการเงนิ และองค์กรของรฐั ส�าหรบัความร่วมมอื 
ที่ดีเยี่ยม และต้องขอบคุณผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทอย่างจริงใจ ในการสนับสนุนความพยายามของเราที่จะสร้างบริษัทให้เป็นสถานที่
ท�างานที่ดี

ในนามของคณะกรรมการ

สมชัย ไชยศุภรากุล
กรรมการผู้จัดการ

ผลประกอบการที่ดี 
อีกปีหนึ่ง ด้วยก�าไร 
ต่อหุ ้น 11.05 บาท

รายงานคณะกรรมการ Management Report
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Despite uncertain economic factors both internally and externally, we are pleased to report another year of good performance 
for 2013 with earnings per share of 11.05 baht. 

Throughout the year, we have implemented key strategic actions in order to meet the challenges which will reshape our  
company. These challenges are of vital importance to the future development of our company. 

We have revisited the key competencies of our organization and they are our customers and our employees. Our customers  
are important link in the supply chain of our chemicals distribution business while our employees are technically capable of  
providing good customer service. Our challenge is to enhance customer intimacy and to motivate our loyal employees so that both 
stakeholders improve our competitiveness in the market.

As a medium term strategy, we need to reshape our company to engage ourselves in the manufacturing of chemical products 
which commensurates with our available resources. The recent acquisition of a manufacturing facility for oleochemical is a strategic 
fit and we are consolidating this addition to our business structure.

In preparation for the launch of Asean Economic Community, we have applied for the registration of a representative office in  
Yangon, the Republic of the Union of Myanmar. We expect to commence our operation by the middle of 2014. Myanmar offers bright 
prospect for trading operation as the country continues her economic growth. Our company has the knowledge and the technology 
in trading business to transfer to this new market.

Since we are fortunate to have a healthy financial position, we shall study interesting offers to acquire commercial property 
which can bring financial benefits to the company and thus strengthen our asset base.

As a socially responsible company, we shall continue to support appropriate CSR programs which generate benefits to the 
business we are engaged in and to the community of which we are part.

On behalf of the Board of Directors, let me express our appreciation to customers, suppliers, financial institutions and  
government offices for their excellent cooperation. I would also like to sincerely thank our shareholders and our staff members for 
their great support in the ongoing pursuit of making our company a good working place.

On behalf of the Board of Directors

Somchai Chaisuparakul
Managing Director

Another year of good 
performance with earnings 

per share of 11.05 baht.
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis
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ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัวลงอย่างมาก 
โดยมอีัตราการเติบโตเพียงรอ้ยละ 2.9 เป็นผลเนื่องมาจากการลดลง
ทั้งด้านการส่งออก การลงทุน และการบริโภคในประเทศ แต่อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ สามารถสร้างผลก�าไรในระดับที่น่าพอใจ โดยมีก�าไร
สุทธิ 197.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
และมีก�าไรต่อหุ้น 11.05 บาท 

รายได้ :

รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.1 จาก 
1,023.3 ล้านบาท เป็น 1,044.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 
ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายได้จากการจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1.5 จากปีก่อนจาก 850.1 ล้านบาท เป็น 863.1 ล้านบาท 
ธรุกจิส่วนใหญ่ได้รบัผลกระทบจากการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกจิ 
แต่บริษัทฯ ได้ขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล ท�าให ้
รายได้รวมเพิ่มขึ้น รายได้จากธุรกิจนี้เป็นการจ�าหน่ายสินค้าให้แก่
บุคคลภายนอกถึงร้อยละ 99.5 ส่วนที่ขายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
มีเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น 

นอกจากนี้ รายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39  
จาก 5.7 ล้านบาท เป็น 7.9 ล้านบาท

 

Operating Results

The Thai economy in 2013 slowed down sharply with  
the growth falling to only 2.9 percent. This was mainly due to  
the decreases both in export and investment as well as domestic 
consumption. However, the Company managed to produce 
satisfactory returns with its net profit amounting to 197.3  
million baht, an increase of 7.2 percent from the previous year,  
while its earnings per share amounted to 11.05 baht.

Revenues:

The Company’s total revenues grew 2.1 percent to 1,044.0 
million baht from 1,023.3 million baht in the previous year,  
the details of which were as follows:

Chemicals Trading Business
The income from selling industrial chemicals increased 

1.5 percent to 863.1 million baht from 850.1 million baht in 
the previous year. Although most businesses were adversely  
affected by the economic slowdown, the Company was able to 
expand the market for its Oleochemical products successfully.  
As a result, its total revenues increased. Noteworthy was  
the fact that the income from selling these products to third  
parties accounted for 99.5 percent while the income from  
selling them to the related parties accounted for the remaining 
0.5 percent.

In addition, commission income from this business increased 
39 percent to 7.9 million baht from 5.7 million baht.
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ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จาก 

ปีก่อนจาก 128.6 ล้านบาท เป็น 137.3 ล้านบาท เนือ่งจากมกีารเพิม่ 
พื้นที่เช่าของอาคารส�านักงาน

รายได้จากธุรกิจนี้ร้อยละ 90 มาจากบุคคลภายนอก และ 
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเพียงร้อยละ 10 

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย 
รายได้จากการขายและการบริการของธุรกิจตู้นิรภัยและระบบ

เตือนอัคคีภัยมียอดรวม 29.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 จากปีก่อน 
เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากธุรกิจนี้
ล้วนเป็นการขายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอกทั้งจ�านวน

ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
บรษิทัฯ ได้ซือ้โรงงานโอลโิอเคมคิลั ซึง่ตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม 

นวนครมาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 ได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและ
ขั้นตอนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุน ทั้งยังได้
พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 
โรงงานนี้ได้ผลิตสินค้าเพื่อจ�าหน่ายให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 
เพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ยางรถยนต์ ผลติภณัฑ์ซกัล้างและ 
ท�าความสะอาด สแีละผลติภณัฑ์เคลอืบผวิ เป็นต้น บรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่า 
ธุรกิจนี้จะช่วยเสริมธุรกิจเคมีภัณฑ์เดิมที่มีอยู ่ ให้แข็งแกร่งขึ้น  
และจะช่วยเพิ่มยอดขายและผลก�าไรให้กลุ ่มของบริษัทฯ ได ้
ในปีต่อๆ ไป 

Property Rental Business
The income from rental properties increased 7 percent to 

137.3 million baht from 128.6 million baht in the previous year. 
This was mainly attributable to the increase in the occupancy 
in office buildings.

Noteworthy was the fact that the rental from third parties  
accounted for 90 percent while the rental from the related  
parties accounted for only 10 percent.

Security and Fire Alarm Business
The income from selling safes and fire alarm systems  

as well as from providing related services amounted to 29.3 million 
baht, a decrease of 25 percent from previous year. The decrease 
was mainly due to the slowdown in the real estate business.  
It should be noted that all the income from this business was from 
selling these products and providing the services to third parties.

Oleochemicals Business
In March 2013, the Company purchased an Oleochemical 

production facility which is located in Navanakorn Industrial  
Estate. The Company made investments to modify the machinery  
and streamline the production processes. The objectives were to 
enhance efficiency and to reduce costs. Moreover, the Company 
developed new products that met customer needs. The plant 
produced products for both domestic and overseas customers. 
The products were used in many industries including, among 
others, car tyres, laundry detergents and cleaning products, 
paints and surface coatings. The Company was confident  
that this business would help strengthen the existing chemical 
business and increase its Group’s sales revenues as well as 
profits in the forthcoming years. 
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รายได้อื่น 
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.0 จากปีก่อน จาก 22.6 ล้านบาท 

เป็น 39.4 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากดอกเบี้ยรับ 
และรายได้เงินปันผล 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย : 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ  
2.3 จาก 335.8 ล้านบาท เป็น 343.4 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ�าแนก
ตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

 
ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
ก�าไรที่ได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมจ�านวน 

194.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 10.6 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 5.2 สาเหตหุลกัเป็นเพราะอตัราก�าไรขัน้ต้นของธรุกจินี้ 
ลดลงเนื่องจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทท�าให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น 
แต่การปรับราคาเป็นไปได้น้อย เนื่องจากการแข่งขันสูง

 
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ก�าไรจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 102.9 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 9.1 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย
ก�าไรจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู ้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย 

จ�านวน 8.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.3 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 37.6 ซึ่งเป็นผลจากการที่รายได้ของธุรกิจนี้ลดลง 

 

Other Income
Other income increased 74.0 percent to 39.4 million  

baht from 22.6 million baht in the previous year, thanks to  
the increases in interest income and dividend income.

Earnings before Expenses:

The earnings before expenditure of the Company and  
its subsidiary increased 2.3 percent to 343.4 million baht from 
335.8 million baht in the previous year. This could be divided 
by type of business as follows:

 
Chemicals Trading Business
The earnings from selling industrial chemicals amounted 

to 194.8 million baht, a decrease of 10.6 million baht or 
5.2 percent from previous year. This was mainly due to  
the decrease in the gross profit margin of this business  
as a result of the weakening baht against major currencies.  
The depreciation of the currency raised the product cost.  
On the other hand, against the backdrop of intense competition, 
the prices could be increased only marginally. 

 
Property Rental Business 
The earnings from rental properties amounted to 102.9 

million baht, an increase of 9.1 million baht from previous year. 
This was mainly due to the increase in the rental income.

Security and Fire Alarm Business
The earnings from selling safes and fire alarm systems 

amounted to 8.9 million baht, a decrease of 5.3 million baht or 
37.6 percent from the previous year. This was mainly due to 
the decrease in the sales revenues of this business.
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ค่าใช้จ่าย :

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 4.8 
ล้านบาท จาก 97.1 ล้านบาท เป็น 101.9 ล้านบาท 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อนจ�านวน 10.5 ล้านบาท  
จาก 54.6 ล้านบาท เป็น 44.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.2 
เนื่องจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากร้อยละ 23 ในปีก่อน 
เป็นร้อยละ 20

ก�าไรส�าหรับปี :

 สรุปก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2556 ของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.2 จาก 184.0 ล้านบาท  
เป็น 197.3 ล้านบาท 
  
 ก�าไรต่อหุ้น :

ก�าไรต่อหุ้นคิดเป็น 11.05 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปีก่อนก�าไร 
ต่อหุ้นคิดเป็น 10.29 บาทต่อหุ้น

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
 
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,660.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
วันสิ้นงวดปีก่อนจ�านวน 133.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Expenses: 

Selling and administrative expenses increased by 4.8 
million baht from previous year from 97.1 million baht to 101.9 
million baht.

The corporate income tax decreased by 10.5 million baht  
or 19.2 percent from previous year from 54.6 million baht  
to 44.1 million baht as the corporate income tax rate was  
decreased from the previous year from 23 percent to 20 percent.

Profit for the Year:

The total comprehensive income of the Company and 
its subsidiary for the year 2013 increased by 7.2 percent from 
previous year from 184.0 million baht to 197.3 million baht.

 
 Earnings per Share:

The earnings per share was 11.05 baht, compared to  
the earnings per share of previous year at 10.29 baht. 

Financial Position

Assets

As at 31 December 2013, the total assets of the Company  
and its subsidiary amounted to 1,660.8 million baht, an increase  
of 133.6 million baht or 8.7 percent from previous year.  
The related details are as follows: 



Annual Report 2013
White Group Public Company Limited 13

สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์หมุนเวียนมีจ�านวน 

1,130.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากวนัสิน้งวดปีก่อน จ�านวน  2.5 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นผลมาจาก

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจ�านวน 85.2  
 ล้านบาท

• เงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจ�านวน 63.2 ล้านบาท ยอดสุทธิ 
 เพิ่มขึ้น 22.0 ล้านบาทมาจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจ�านวน 11.2 ล้านบาท  
 หรือร้อยละ 6.1 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ 
 ในไตรมาสสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.9 

• สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) จ�านวน 147.4 ล้านบาท ลดลงจ�านวน  
 31.5 ล้านบาท หรอืร้อยละ 17.6 จากการบรหิารสนิค้าคงเหลอื 
 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจ�านวน 7.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
 จากปีก่อน 0.9 ล้านบาท 

Current Assets
As at 31 December 2013, the current assets amounted  

to 1,130.7 million baht, an increase of 2.5 million baht from 
previous year. This was mainly due to the following:

• Cash and cash equivalents increased by 85.2 million  
 baht.

• Short-term investments decreased by 63.2 million baht.
 The net was increased by 22.0 million baht derived  

 from the operation profit. 
• Trade and other receivables increased by 11.2 million  

 baht or by 6.1 percent from previous year. This was  
 mainly due to the 10.9 percent increase from revenues 
 in the fourth quarter of 2013, compared to the same  
 period of previous year.

• Inventories (net) amounted to 147.4 million baht,  
 a decrease of 31.5 million baht or by 17.6 percent  
 due to the efficiency in inventory management.

• Other current assets amounted to 7.3 million baht,  
 an increase of 0.9 million baht from previous year.

หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million Baht

 ณ 31 ธ.ค. 56  ณ 31 ธ.ค. 55 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
 As at As at Increase %
 31 Dec 2013 31 Dec 2012 (Decrease)

สินทรัพย์หมุนเวียน  1,130.7  1,128.2  2.5  0.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   530.1  399.0  131.1  32.9

รวมสินทรัพย์	 1,660.8	 1,527.2	 	133.6	 	8.7

Current Assets
Non-current Assets

Total	Assets
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สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

มีจ�านวน 530.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อนจ�านวน  
131.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• เงนิลงทนุทัว่ไปจ�านวน 100 ล้านบาท เท่ากบัปีก่อน เป็นเงนิ 
 ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งซื้อมา 
 ที่ราคาทุน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่า 
 ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเท่ากับ 119 ล้านบาท ลดลง 
 จากปีก่อน 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจ�านวน 1.0 ล้านบาท
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจ�านวน 132.8 ล้านบาท  

 เนือ่งจากในระหว่างปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารซือ้ 
 ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มจ�านวน 137.5  
 ล้านบาท และมีการคิดค่าเสื่อมเพิ่มระหว่างปีจ�านวน 3.1  
 ล้านบาท และตั้งส�ารองการด้อยค่าจ�านวน 1.6 ล้านบาท

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลง 0.1 ล้านบาท
• สินทรัพย ์ภาษี เ งินได ้ รอการตัดบัญชีและสินทรัพย ์ 

 ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.6 ล้านบาท

คุณภาพของสินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น และหากมีข้อบ่งชี้ 
ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า ก็จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 
เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่า 
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

•	 ลูกหนี้
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 

จ�านวน 195.5 ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้ 

Non-current Assets
As at 31 December 2013, the non-current assets amounted  

to 530.1 million baht, an increase of 131.1 million baht or by 
32.9 percent from previous year, with details as follows:

• Other investments amounted to 100 million baht, equal  
 to 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 2013, the fair value  
 of such investments was 119 million baht, increased  
 4 million baht or by 3.2 percent from previous year.

• Investment properties decreased by 1.0 million baht. 
• Property, plant and equipment increased by 132.8  

 million baht. During 2013, the Company and its subsidiary  
 purchased additional land, factory, machinery and  
 equipment amounting to 137.5 million baht and calculated  
 additional depreciation for the year of 3.1 million baht and  
 reserve set up for assets impairment of 1.6 million baht. 

• Intangible assets (net) decreased by 0.1 million baht.
• Deferred tax asset and other non-current assets  

 decreased by 0.6 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 2013, trade and other receivables 

amounted to 195.5 million baht the details were summarized 
as follows: 
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 ประเภทลูกหนี้  Types of Account Receivables จ�านวน ร้อยละ
   Amont %

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง  0.3  0.0
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง  195.5 100.0
ลูกหนี้อื่น 6.2  3.2
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (6.5)  (3.2)

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	195.5	 	100.0

 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 2013 was 66 days, compared 
to previous year’s average collection period of 61 days.

 The allowance for doubtful debts of the Company and 
its subsidiary amounted to 6.5 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 0.1 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 was 5.01 times, compared to previous 
year’s inventory turnover at 4.01 times. The average selling 
period increased from previous year from 90 days 72 days.

Account receivables - related parties
Account receivables - non-related parties
Other receivables
Less allowance for doubtful debts

Total	trade	and	other	receivables

 การขายสนิค้าของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นการขายสนิค้า
ในหลายอุตสาหกรรม และแต่ละอุตสาหกรรมก็มีระยะเวลาเก็บหนี้
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถเก็บหนี้
โดยเฉลี่ยได้ 66 วัน เทียบกับปีก่อนที่เก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้ 61 วัน 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�านวน 
6.5 ล้านบาท ฝ่ายบริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ  
จะไม่เกินจ�านวนเงินที่ได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและลูกหนี้ 
ที่ค้างช�าระเกิน 3 เดือน ก็มีจ�านวนเพียง 0.1 ล้านบาท

•	 สินค้าคงเหลือ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส�าคัญในการบริหารสินค้า

คงคลังเพื่อให้เหมาะสมกับค�าสั่งซื้อของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ 
ที่มีความหลากหลาย อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือคิดเป็น  
5.01 เท่า เทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็น 4.01 เท่า ระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ยลดลงจากปีก่อนจาก 90 วัน เป็น 72 วัน

ส่วนสินค้าส�าเร็จรูปที่เสื่อมคุณภาพบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ได ้มีการปรับลดราคาทุนเป ็นมูลค ่าสุทธิที่คาดว ่าจะได ้รับไว ้ 
ครบถ้วนแล้ว

หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million Baht
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สภาพคล่อง

•	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	
 อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2556 

เท่ากับ 8.0 เท่า เทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 9.38 เท่า มีสภาพคล่อง
ลดลง

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  
มหีนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้เป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้ 1,660.8 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากวนัสิน้งวดปีก่อน 133.6 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

 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 

2013 was 8.0 times, compared to 9.38 times in previous year. 
This showed that the liquidity was lower in 2013.

Sources of Funds

As at 31 December 2013, the total liabilities and 
shareholders’ equity of the Company and its subsidiary 
amounted to 1,660.8 million baht, an increase of 133.6 million 
baht from the previous year. The related details were as follows: 

 ณ 31 ธ.ค. 56  ณ 31 ธ.ค. 55 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ
 As at As at Increase %
 31 Dec 2013 31 Dec 2012 (Decrease)

หนี้สินหมุนเวียน 141.3  120.3 21.0 17.5
หนี้สินไม่หมุนเวียน  65.1  60.6 4.5 7.4

รวมหนี้สิน 206.4  180.9  25.5  14.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,454.4 1,346.3 108.1  8.0

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	1,660.8	 1,527.2	 	133.6	 8.7

Current Liabilities
Non-current Liabilities

Total Liabilities
Shareholders’ Equity

Total	Liabilities	and	Shareholders’						
		Equity

หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million Baht
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หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียนจ�านวน 141.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
21.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
จ�านวน 23.2 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงจ�านวน 
2.9 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 0.7 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนจ�านวน 65.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
4.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากได้รับเงินมัดจ�าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 1.9 
ล้านบาท ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง 5.2  
ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 2.0 ล้านบาท  
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,454.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
108.1 ล้านบาท เนือ่งจากผลการด�าเนนิงานของปี 2556 มกี�าไรสทุธิ 
จ�านวน 197.2 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 89.2 ล้านบาท 
และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 0.1 ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ�านวน 270.5 ล้านบาท มีราย
ละเอียด ดังนี้

Liabilities

The current liabilities amounted to 141.3 million baht,  
an increase of 21.0 million baht from previous year. This was 
mainly due to the increase of 23.2 million baht in trade and 
other payables, the decrease of 2.9 million baht in income  
tax payable as well as the increase of 0.7 million baht in other 
current liabilities.

The non-current liabilities amounted to 65.1 million baht, 
an increase of 4.5 million baht from previous year. This was due 
to the increase of 1.9 million baht in deposits from customers, 
the decrease of 5.2 million baht in the provision for long-term 
employee benefits, the increase of 2.0 million baht in deferred 
tax liabilities as well as the increase of 5.8 million baht in other 
non-current liabilities.

The shareholders’ equity amounted to 1,454.4 million baht, 
an increase of 108.1 million baht from the previous year. This 
was mainly due to the performance in 2013 with a net profit 
of 197.2 million baht and the dividend payment of 89.2 million  
baht and equity attributable to non-controlling interests of  
the subsidiary increased by 0.1 million baht.

Statements of Cash Flows

As at 31 December 2013, the cash and cash equivalents 
of the Company and its subsidiaries amounted to 270.5 million 
baht, the details of which were as follows:

 ปี 2556  ปี 2555  เพ่ิม (ลด) ร้อยละ
 2013 2012 Increase %
   (Decrease)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 216.4 179.7 36.7 20.4

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน  (42.3) (267.1)  224.8 (84.2)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (89.0) (79.7)  (9.3) 11.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  85.1 (167.0) 252.1 150.9

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 185.4 352.4 (167.0) 491.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี	 270.5	 185.4	 85.1 45.9

Net cash from operating activities

Net cash from (used in) investing activities

Net cash used in financing activities

Net increase (decrease) in cash and cash  

  equivalents

Cash and cash equivalents at 

  the beginning of year

Cash	and	cash	equivalents	at	end	of	year

หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million Baht
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Details of Company’s Operations
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บรษิทั ไว้ท์กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 
2510 ภายใต้ชื่อบริษัท ไว้ท์แอนด์โก จ�ากัด และได้แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในปี 2522 ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมี	
และเคมีภัณฑ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น  
3 ประเภท คือ

1. ธรุกจิด้านการน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์อตุสาหกรรม
2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
3. ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย

ในปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัวลงอย่างมาก 
โดยมีอัตราการเติบโตเพียงรอ้ยละ 2.9 เป็นผลเนื่องมาจากการลดลง
ทั้งด้านการส่งออก การลงทุน และการบริโภคในประเทศ 

แม้จะได้รับผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยก็มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.0 
จาก 1,023.3 ล้านบาท เป็น 1,044.0 ล้านบาท จากการขยายตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

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. 

1. Import and distribution of industrial chemicals
2. Property rental business
3. Joint venture business with subsidiary

In year 2013 Thai’s economy was slowdown significantly  
with the growth rate by 2.9 percent. It was result of decreasing  
from export, investment and the consumption in the country.

Even the inside and outside factors effected the company’s 
operation, the company and its subsidiaries gained slightly 
higher revenue at 1,023.3 million baht from 1,044.0 million baht, 
2.0 percent from the last year as a result of the expansion of 
Oleo chemical products.
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ธรุกจิด้านการน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์อตุสาหกรรม

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงจาก
บรษิทัผูผ้ลติชัน้น�าของโลกนี ้ถอืเป็นธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ เพราะได้รบั 
ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจมากว่า 47 ปี จนปัจจุบัน บริษัทฯ  
มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไทย

รายได้ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 83 ก็มาจากธุรกิจหลักนี้
และจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ ท�าให้รายได้จากการขาย
โดยรวมของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 1.5 จาก 850.1 
ล้านบาท เป็น 863.1 ล้านบาท   

แม้การแข่งขันโดยทั่วไปยังคงรุนแรงทั้งด้านราคาและคุณภาพ
ของสินค้า แต่ปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนท�าให้ธุรกิจนี้สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนประสบความส�าเร็จคือ
 • การมกีารวางแผนและใช้กลยทุธ์ในการรบัมอืกบัปัญหาทีเ่กดิ

ขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ท�าให้สินค้าของ 
บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้

 • การมทีมีงานการตลาดและการขาย ทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้าน  
มีความรู้ทางด้านเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม 
อตุสาหกรรม มกีารตดิตามววิฒันาการทางเทคนคิใหม่ๆ  และแนวโน้ม 
ของตลาดล่าสดุ ซึง่มส่ีวนส�าคญัในการร่วมพฒันาผลติภณัฑ์ 
กบัลกูค้า เพือ่ช่วยเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดให้ดขีึน้

 • การมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีระบบการจัดการคลังสินค้าและ
ระบบจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ  
ISO 9001:2008 และมเีทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 
อีกทั้งศูนย์กระจายสินค้าก็ตั้งอยู่ในท�าเลที่สะดวกบนถนน
บางนา-ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จึงช่วยสนับสนุน
การขายและสร้างความพอใจให้ลูกค้า เนื่องจากสามารถ 
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายในก�าหนดเวลา

 • มีการขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

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

More than 83 percent of the company’s revenue comes  
from this business. As a result of the economy slowdown,  
the overall revenue from the sale of the business as a whole 
was up only 1.5 percent from last year’s 850.1 million baht to  
863.1 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 
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บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ส�าหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี

ผลติภณัฑ์ทีส่�าคญัในอตุสาหกรรมกลุม่นี้ได้แก่ สารเพิม่คณุภาพ 
ส�าหรับน�้ามันและน�้ามันหล่อลื่นที่ใช้ในเครื่องยนต์ (Fuel and  
Lubricant Additives) น�้ามันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (Industrial  
Additives) สารเร่งปฏกิริยิา (Catalyst) สารเตมิแต่ง (Additives) ที่ใช้ 
ในโรงกลั่นน�้ามัน และสีผสมน�้ามัน (Dyes for Petroleum)

จากการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service)  
ด้วยการเสนอขายผลติภณัฑ์หลายๆ ตวัแก่ลกูค้ารายเดยีวกนั และการ 
บริการที่ครบวงจร ท�าให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการจัดซื้อสินค้า 
และพฒันาผลติภณัฑ์ ลกูค้าทีเ่คยสัง่ซือ้สนิค้าโดยตรงจากต่างประเทศ  
จึงมีความพึงพอใจในบริการของทีมงานของบริษัทฯ และได้เปลี่ยน 
มาสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ โดยตรง แต่เนื่องจากการแข่งขันที่สูง  
ส่งผลให้ปี 2556 ยอดขายลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ในปี 2556 ตลาดน�้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ (Lubricant  
Additives) และน�้ามันหล่อลื่นภาคอุตสาหกรรม (Industrial  
Additive) ยังคงขยายตัวได้อีก แม้การแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่ง 
การตลาดในอตุสาหกรรมนีค่้อนข้างรนุแรงทัง้ด้านคณุภาพและราคา 
บริษัทฯ ยังคงเน้นการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop 
Service) และบรกิารทีค่รบวงจร ควบคูไ่ปกบัการช่วยวจิยัและพฒันา
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้าทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มเดิม เพื่อจะช่วยให้ลูกค้า
สามารถออกสินค้าใหม่ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสม 

 
เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร

กลุม่ผลติภณัฑ์หลกัของอตุสาหกรรมกลุม่นี ้ได้แก่ สารแต่งกลิน่ 
และรส (Flavours) เครื่องปรุงรส (Seasoning) อีมัลซิฟายเออร์  

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.

 • The expansion of Oleo chemical products.

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. From the intense competition, 2013 
sales were dropped by 5.7 percent from last year.

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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(Emulsifier) สแตบิไลเซอร์ (Stabilizer) มอลท์สกัด (Malt Extract)  
สารป้องกันการหืนส�าหรับอาหาร (Antioxidant Food Grade)  
และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสินค้ากับลูกค้า คือไอออน  
แลคโตเฟอริน (Iron Lactoferrin) มิลค์ เซราไมด์ (Milk Ceramide)  
และเวย์ เปปไทด์ (Whey Peptide) 

ในปี 2555 ธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์
รายหนึง่ได้บอกเลกิการให้บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าในกลุม่ 
สารแต่งกลิ่นและรส ท�าให้ยอดขายของธุรกิจนี้ลดลงในครึ่งปีหลัง
ของปี 2555 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถหาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามา 
ทดแทนสินค้ากลุ่มเดิม ทั้งยังมีการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายมากขึน้ เพือ่ช่วยเพิม่ยอดขายและเพิม่คณุภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ต้องใช้เวลา 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้าต่อไป 

แนวโน้มในปี 2557 คาดว่าตลาดนีค้งเตบิโตได้อกีตามการเจรญิ
เติบโตของลูกค้ากลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ ส่วนการเพิ่มลูกค้าส�าหรับ
สินค้ากลุ่มใหม่อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
แต่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพยังคงมีอยู่เช่นเดิม กลยุทธ์ที่
จะน�ามาช่วยเสริมก็คือ การให้ความรู้ทางวิชาการและการให้บริการ
ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
 
ลกูค้าหลกัของธรุกจิกลุม่นี้ได้แก่สถาบนัวจิยัทัง้ของรฐับาลและ

เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ส่วนสินค้าหลักได้แก่ เคมีวิเคราะห์ 
(Analytical Reagents) อาหารเลีย้งเชือ้ส�าหรบัห้องทดลอง (Culture 
Media) และอปุกรณ์เครือ่งแก้วห้องทดลอง (Laboratory Glassware) 

 

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 2014, 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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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 year 2013, total sales were increased by 5 percent. 
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. 

For year 2014, 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. 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. 

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.

ในปี 2556 ยอดขายโดยรวมของแผนกเพิม่ขึน้ร้อยละ 5 ยอดขาย 
ของอาหารเลีย้งเชือ้ส�าหรบัห้องทดลองยงัคงเตบิโตเลก็น้อย บรษิทัฯ
ยงัคงเน้นกลยทุธ์การส่งเสรมิการขาย โดยจดักจิกรรมทีเ่น้นให้ความรู้ 
ทางวิชาการแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นกลยุทธ์ส�าคัญ 
ที่บริษัทฯ จะยังใช้ต่อไปอีก

แนวโน้มในปี 2557 สินค้าเคมีวิเคราะห์น่าจะมียอดขาย 
เพิ่มขึ้นจากการฟื ้นตัวของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดด�าเนินการเต็มที่แล้ว 
ส่วนอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกอาหาร ยังคงให้ความส�าคัญในการ
ตรวจสอบสารตกค้างในอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับสินค้าที่ 
บริษัทฯ จัดจ�าหน่ายมีความแข็งแกร่งในด้านการตรวจวิเคราะห์ 
สารตกค้างในอาหาร จงึเชือ่ว่าจะสามารถเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด 
ได้มากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนจะพัฒนาสินค้าอาหารเลี้ยงเชื้อ 
ส�าเร็จรูป (Prepared Medium) และเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ 
(Automated Rapid Test) กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน 
การผลิตแก่ลูกค้าต่อไป

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก 
 
สินค้าหลักเป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยเพิ่ม

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเคลือบผิวในอุตสาหกรรมสี 
พลาสติก และหมึกพิมพ์ ฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ จึงขึ้นกับ
สภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้สีและพลาสติกด้วย 

ในปี 2556 บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการพฒันาสนิค้ากลุม่
ตัวท�าละลายชนิดพิเศษ (Specialty Solvent) ด้วยการให้ค�าปรึกษา
ทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า เพื่อน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ท�าให้
ยอดขายของธรุกจินีเ้ตบิโตขึน้มากกว่าร้อยละ 2.7 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน
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แนวโน้มในปี 2557 คาดว่าธุรกิจนี้จะเติบโตกว่าปี 2556 
เนื่องจากลูกค้าทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่เริ่มยอมรับสินค้าใหม่ที่
บรษิทัฯ น�ามาเสรมิในกลุม่เคลอืบผวิมากขึน้ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัมแีผน 
ในการน�าสินค้าพียูโฟม (Polyurethane Foam) ซึ่งเป็นฉนวนกัน 
ความร้อน-เย็น มาเพิ่มสินค้าในกลุ่มนี้อีก ส่วนการแข่งขันยังคง
เหมือนเดิม คือ เป็นการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและราคา

ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

ผลิตภัณฑ์ โอลิโอเคมิคัลเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ของบริษัทฯ  
ที่บริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพและโอกาสที่จะเติบโตในอนาคต 
โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคมีกรดไขมัน ซึ่งใช้ 
ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง บริษัทฯ
เริ่มท�าการผลิตและขายในเดือนมีนาคม 2556 มียอดขายเป็น 
จ�านวนสูงถึง 66 ล้านบาท

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย อาคารส�านักงาน 
และคลังสินค้า
 • อาคารส�านักงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 

ประกอบด้วยอาคารส�านักงานให้เช่า 2 อาคาร มีพื้นที่รวม  
17,500 ตารางเมตร มีสิ่งอ�านวยความสะดวกทัดเทียม 
อาคารส�านักงานชั้นน�า เช่น ห้องประชุมกลาง ห้องสัมมนา 
ร้านอาหารพร้อมบริการจัดเลี้ยง และที่จอดรถที่เพียงพอ
ส�าหรับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อ ทั้งยังมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 

 • คลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด  
กม. 18 ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีพื้นที่รวม 44,000  
ตารางเมตร เป็นอาคารคลงัสนิค้าทีม่มีาตรฐานสากล และตัง้ 
อยู่ในท�าเลที่ดี 

In 2013, 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 2.7 percent from last year.

In 2014, 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.

Oleo Chemical Business

Oleo chemical products are new products of the Company.  
The Company sees its potential and opportunities for future 
growth. The Company’s products are fatty acid products for 
auto tire industry and cosmetics industry. The Company started 
the operations in March 2013 and has total sales up to 66  
million baht.

 
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.
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ปี 2556 รายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7 
โดยธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้มากขึ้น เนื่องจากมีผู้เช่าอาคาร
ส�านักงานเพิ่มขึ้น 

ปี 2556 บริษัทฯ ซื้อที่ดินและโรงงานเก่าที่มีศักยภาพ เพื่อจะ 
น�ามาพัฒนาเป็นโรงงาน โดยให้บริษัทย่อยเช่าเพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่าย

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้งส�านักงานผู้แทนใน 
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อท�าการศึกษา 
และหาตลาดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะท�า 
การวิจัยตลาด ขยายตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

บริษัทย่อย
 
บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่าย บานประตูมั่นคง ตู้นิรภัย 
ตู้เก็บเอกสาร และระบบเตือนอัคคีภัย จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ยี่ห้อ EST ของประเทศสหรัฐอเมริกา ด�าเนินงาน
โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และให้บริการหลังการขายที่สร้าง
ความพึงพอใจให้ลูกค้ามาโดยตลอด

ในปี 2556 รายได้ของธุรกิจนี้ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 25  
จากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ในปี 2556 รายได้ของบริษัทย่อยจะเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากได้
ลงทนุซือ้โรงงานผลติสารเคมปีระเภทกรดไขมนัประเภทต่างๆ เพือ่ให้ 
บริษัทแม่ คือ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ�าหน่าย
ต่อไป

In 2013, our rental business income increases 7 percent 
from last year. The Company can generate more revenue since 
there is an increase in office building rental.

In 2013, the Company acquired land and factory to develop 
for new facility and offered a rent to its subsidiary company for 
manufacturing the new products for the market.

The Company is in the process to ask the permit for  
establishment a respresentative office in Myanmar.  
The objective is to study and survey the market for expansion  
our products in the such market for serving the ASEAN  
Economic Community.

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 2013, the income from this business decreased by  
25 percent from last year due to a slowdown of real estate 
business. 

In 2013, the income from our subsidiary company would 
considerably increase due their expansion into Oleo 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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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
Good Corporate Governance
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คณะกรรมการบริษัท ได้มีการด�าเนินงานและปฏิบัติตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่ก�าหนดและสอดคล้อง 
กบัข้อก�าหนดกฎหมาย เนือ่งจากตระหนกัดว่ีาการก�ากบัดแูลกจิการ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่  
คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น สังคม และ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุราย รวมทัง้ต้องมกีารด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วย ฉะนั้น การมีการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพราะการมีมาตรฐานการจัดการ
กิจการที่ดีด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
ย่อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ส่วนผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ประจ�าปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน ดังนี้ 

1) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคม 
  ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ  
  “ดีมาก”

2) การประเมินการก�ากับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริม 
  สถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้รับ 
  การประเมินในระดับ “ดี”

เพือ่ทีจ่ะยกระดบัให้บรษิทัฯ มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ 
จึงได้ก�าหนดแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ 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.

 
Based on the Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies 2013, 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:
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1) สร้างกรอบโครงสร้างของการก�ากบัดแูลกจิการ 

  คณะกรรมการบริษัท ได้มีการสร้างกรอบโครงสร้างของ 
การก�ากับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
   บริษัทฯ มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
และคณะกรรมการจะมีการประเมินผลการด�าเนินงานอย่างรอบคอบ
และสม�่าเสมอ โดยเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้หรอืไม่ ในกรณทีีผ่ลการด�าเนนิงาน 
ที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก�าหนด ก็จะมีการประเมิน
หาสาเหตุและด�าเนินการแก้ไข โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

• จริยธรรมธุรกิจ
   คณะกรรมการบรหิาร ได้จดัท�าแนวทางเกีย่วกบัจรยิธรรม 

ธรุกจิ เพือ่รกัษามาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละสร้างการก�ากบั 
ดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการและ
พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ทั้งต่อบริษัทฯ และผู ้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
โดยสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชน ในส่วนของคูแ่ข่งทางการค้า จะไม่ใช้ 
วิธีท�าลายคู่แข่งด้วยวิธีที่ผิด แต่จะใช้วิธีสร้างศักยภาพให้สามารถ
แข่งขนัในตลาดได้ดขีึน้ อกีทัง้ข้อมลูทีถ่อืเป็นความลบัทางการค้าและ
ข้อมลูทางธรุกจิของบรษิทัฯ อนัได้แก่ ข้อมลูเกีย่วกบัลกูค้าของบรษิทัฯ 
ผู้จัดหาสินค้า คู่ค้า และข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร จะต้องไม่เปิดเผย 

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:

  • 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  
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ต่อบุคคลภายนอกองค์กร หรือพนักงานผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้มีอ�านาจหน้าที่ นอกจากนี้ ยังมีการรักษาสิทธิของกลุ่มลูกค้า  
โดยรบัผดิชอบต่อคณุภาพสนิค้า และการส่งมอบสนิค้าภายในก�าหนด
เวลา โดยค�านึงถึงผลในระยะยาว

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
   บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจ 

ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility; 
CSR) ด้วยความตระหนกัและให้ความส�าคญัในการสนบัสนนุการด�าเนนิ 
กจิกรรมเพือ่สงัคม รวมทัง้ใส่ใจดแูลสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง ค�านงึถงึ 
ผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และสังคม 
พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

   บรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมในกระบวนการทางธรุกจิ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้

	 •	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
    บริษัทฯ มีความมุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่าง 

เป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพ 
กฎระเบยีบของสงัคม และเป็นองค์กรทีม่คีวามเป็นกลางทางการเมอืง

	 •	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	
    บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัสทิธมินษุยชน เพือ่ส่งเสรมิ 

การเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริม 
ความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 

	 •	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	
    บรษิทัฯ จะด�าเนนิการเกีย่วกบัการก�ากบัดแูล การปรบัปรงุ  

การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบยีบองค์กรอย่างรบัผดิชอบ 
โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยส�าหรับ
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

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.

• Corporate Social Responsibility (CSR) Policies
  Recognizing the importance of support ing  

the implementation of corporate social responsibility activities  
and the environmental protection on a continuous basis,  
the Company and its subsidiaries have adopted a corporate social  
responsibility (CSR) policy. Emphasis is placed on potential 
impacts on stakeholders including, among others, shareholders,  
employees, communities in which the Company and its subsidiaries  
operate, customers, trading partners, counterparties to contracts,  
and the society. 

  In this connection, the Company has adopted  
the following policies as practice guidelines:

  •	 Conduct	business	activities	in	a	fair	manner
   The Company is determined to conduct its business 

activities in a fair and ethical manner, adhere to the laws, follow 
social rules, and be a politically neutral organization.
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 •	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่ค้าและคู่สัญญา 
    นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ  

ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรม 
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า/คู่ค้าและคู่สัญญา ดังนี้

    ลูกค้า - บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการบริการที่ดี 
และคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐาน

    คูค้่าและคูส่ญัญา  - บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์ในการประเมนิ 
และคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม  
และมหีลกัการช�าระเงนิให้แก่คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเงือ่นไข
การช�าระเงินที่ตกลงกัน ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมี 
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

   •	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	
    บรษิทัฯ มนีโยบายด้านสิง่แวดล้อมทีช่ดัเจน และถอืเป็น 

แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมในกจิกรรมต่างๆ ขององค์กร ทัง้นี ้เพือ่รกัษาและด�ารงไว้ 
ซึง่สิง่แวดล้อมของชมุชนทีบ่รษิทัฯ ประกอบกจิการอยู ่รวมถงึบรษิทัฯ  
ได้แต่งตั้งคณะท�างานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และปลูกจิตส�านึก 
เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

  	 •	 การช่วยเหลือสังคม	
    บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการท�ากิจกรรมและโครงการ

ต่างๆ เพือ่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วม 
ท�างานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

		 •	 Respect	human	rights
   Recognizing the importance of human rights,  

the Company encourages respect for human rights and fundamental  
freedoms, by stopping discrimination, promoting fair and equitable 
treatment regardless of sex, race, or other status, as well as  
refraining from using all forms of child labor.

 	 •	 Treat	labor	fairly
   The Company ensures that the organizational control, 

restructuring and streamlining shall be implemented responsibly 
within the framework of the Thai laws. As well, emphasis is placed 
on strict adherence to the laws and regulations related to labor 
safety and sanitation. It provides the employees and related parties 
with a safe work environment.

  •	 Take	responsibility	 towards	customers,	 trading		
partners	and	counterparties	to	contracts

   In addition to compliance with the laws, the Company  
has adopted a policy to require all its employees to fulfill their  
responsibilities towards customers, trading partners and  
counterparties to contracts by adhering to the Code of Ethics 
and Business Conduct in the following manner:

   Customers - The Company is determined to completely  
fulfill its business obligations to customers, especially in relation  
to delivery of good services as well as product quality and standards. 
   Trading partners and counterparties to contracts -  
The Company has established criteria for assessing and selecting  
its trading partners and counterparties to contracts, preparing 
proper contract documents as well as setting out payment terms,  
ensuring that the payments are made to trading partners and 
counterparties to contracts in a timely manner and in accordance  
with the payment terms. Emphasis is also placed on maintenance  
of sustainable relationships and promotion of mutual trust.

  	 •	 Protect	the	environment
    The Company has adopted a clear policy on  

environmental protection. The policy serves as practice guidelines,  
to which it adheres strictly. For example, it has adopted and 
implemented corrective measures for preventing adverse  
impacts on the environment in various activities of the organization.  
The key objective is to protect and preserve the environment 
of the communities in which the Company operates. As well,  
the Company has established a committee responsible for 
protecting the environment, inculcating an energy conservation  
mindset in all the employees, and encouraging them to  
participate in energy saving activities.

   •	 Contributing	to	society
    the Company supports the implementation of 

CSR activities in a continuous manner. It also encourages its 
staff to participate in volunteer work and socially beneficial 
activities in collaboration with the communities.
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  • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
   บรษิทัฯ จะด�าเนนิธรุกจิโดยตระหนกัและให้ความส�าคญั 

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ
ของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้  
โดยมีการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบในการด�าเนินธุรกิจ  
และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน รวมถึงต่อต้านผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
คอร์รัปชั่นด้วย

   หากพนกังานพบเหน็การกระท�าทีผ่ดิหลกัการก�ากบัดแูล 
กจิการทีด่ ี จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ หรอืการกระท�าทีเ่ข้าข่าย 
คอร์รปัชนั บรษิทัฯ จดัให้มช่ีองทางรบัข้อร้องเรยีนและมกีระบวนการ 
ตรวจสอบที่เป็นธรรมได้ที่กรรมการผู ้จัดการ เลขานุการบริษัท  
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู ้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้  
จะรบัฟังทกุข้อร้องเรยีนอย่างเสมอภาค ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย  
มรีะยะเวลาตรวจสอบอย่างเหมาะสม มกีารรกัษาความลบัและคุม้ครอง 
ผูร้้องเรยีนไม่ให้ถกูกลัน่แกล้งทัง้ในระหว่างการสอบสวนและภายหลงั 
การสอบสวน ซึ่งผู้ที่กระท�าผิดจะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบ 
ทีบ่รษิทัฯ ได้ก�าหนดไว้ โดยในปีทีผ่่านมา ไม่มกีารร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้อง
ในเรือ่งดงักล่าว

  • การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
   ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ 

ผูจ้ดัการ แต่เป็นกรรมการอสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัย์ 
อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ โครงสร้าง
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 
ของคณะกรรมการทั้งหมด ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
การบริหารงาน

  • ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
		 	 •	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	
    บรษิทัฯ จดัให้มโีครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ 

การท�างานที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้
บรษิทัฯ มกีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได้  
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน 

		 	 •	 การบริหารความเสี่ยง
    บรษิทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิจากผลกระทบ

ทัง้จากภายในและภายนอก จงึมกีารซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
เพือ่การช�าระหนี้ในอนาคต มปีระกนัภยัส�าหรบัสนิค้าทัง้หมดทัง้ทีอ่ยู่ 
ในระหว่างการจัดส่งและที่เก็บที่คลังสินค้า รวมทั้งมีการประกันภัย
ทรัพย์สินทั้งหมดทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้  
ยงัมรีะเบยีบการใช้งานคอมพวิเตอร์ให้พนกังานปฏบิตัติาม พร้อมทัง้ 
จัดท�าแผนด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีศูนย์ส�ารองที่สามารถ 
ด�าเนินงานต่อเนื่องได้ทันที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส�านักงาน
ของบริษัทฯ 

  • Anti-Corruption Policy
   The Company shall operate its business, realize  

the importance of anti-corruption within the management 
framework based on Code of Conduct which is transparent  
and accountable. Emphasis will be placed on careful  
consideration and cautious conduct of business affairs,  
aiming at developing into a sustainable organization.  
The Company also oppose any party involved in corruption.

 
   In an event that employees find any wrongful act 

which is against the good principles of corporate governance or 
the Code of Ethics and Business Conduct or any act which can 
be construed as corruption or bribery, they can file a complaint 
through the various channels made available by the Company. 
These include the managing director, the Company’s secretary,  
the human resource management department, or one’s  
immediate supervisor. The Company ensures that the complaint 
will be subject to a fair investigation process. All complaints 
will be handled in a transparent and consistent manner with 
all the concerned parties to be treated fairly and sufficient time 
to be set aside for the investigation. Information related to  
the complaint will be kept confidential and the complainant will be 
protected against harassment, humiliation or abuse both during  
and after the investigation. Wrongdoers will be subject to 
disciplinary action in line with the regulations established by 
the Company. In the past year, there was no complaint filed in 
relation to such wrongful act.

  • 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
		 	 •	 Organization	and	Environment
    The Company has put in place 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.
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		 	 •	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารเป็นกจิกรรม 

ทีม่คีวามส�าคญัเพือ่ให้บรษิทัฯ มัน่ใจว่าแนวทางทีฝ่่ายบรหิารก�าหนดไว้ 
ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัทฯ นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ มกีารก�าหนดวงเงนิอนมุตัแิละอ�านาจอนมุตัติามล�าดบัต�าแหน่ง 
ของผู้บริหารที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

		 	 •	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
    ในการเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร 

ได้จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ส�าหรับเรื่องการจัดเก็บเอกสารประกอบ 
การบนัทกึบญัช ีและบญัชต่ีางๆ บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการอย่างครบถ้วน 
เป็นหมวดหมู ่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู ้ตรวจสอบบัญชีว่ามี 
ข้อบกพร่องในเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องของนโยบายบัญชี คณะกรรมการ 
บริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชี 
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนี้ การเก็บส�ารอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็มีระเบียบการจัดเก็บให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
อย่างชดัเจน 

		 	 •	 ระบบการติดตาม
    เพือ่ให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายที่วางไว้อย่างสม�่าเสมอ ในปีที่ผ่านมา บริษัท ส�านักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด ได้ท�าการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ตามทีผู่ส้อบบญัชเีหน็ว่าจ�าเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีได้พบจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายใน
ที่มีสาระส�าคัญ

2) สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่าง 
เท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัท 
ภิบาลที่ดี จึงให้ความส�าคัญแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและ 
เท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอ และให้ความสะดวกใน 
ทุกๆ ด้านเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมเข้าประชุมเพื่อจะได้ใช้สิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

   •	 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.

   •	 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.

   •	 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.

  	 •	 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.
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  บริษัทฯ เข้าใจดีว่าผู้ท�าหน้าที่ก�ากับการประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ที่มีความส�าคัญในการก�ากับดูแลให้การประชุมเป็นไปด้วย 
ความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และเป็นไปตามกฎหมาย
หรอืกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ขณะนีบ้รษิทัฯ จงึอยูร่ะหว่างก�าลงั
ศกึษาการจดัให้มคีนกลางทีจ่ะท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการประชมุผูถ้อืหุน้ 
อีกทั้งการเข้าท�ารายการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ  
ก็จะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  • การประชุมผู้ถือหุ้น
   การที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุม 

ผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2556 ในระดบั “ดมีาก” แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัฯ 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเสริม 
ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการ 
บรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ก�าหนดดังนี้

  • ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
   บรษิทัฯ จะจดัส่งเอกสารการประชมุให้ผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วน  

มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่พยีงพอในแต่ละวาระล่วงหน้าก่อนการประชมุ
ไม่น้อยกว่า 10 วนัท�าการส�าหรบักรณปีกต ิหรอือาจเรว็กว่านัน้ หากมี 
วาระทีท่างส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
(ก.ล.ต.) ก�าหนดให้วาระดงักล่าวต้องส่งเรือ่งให้ผูถ้อืหุน้ก่อน พร้อม 
เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อผู้ถือหุ้น 
จะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ การก�าหนดวัน เวลา  
และสถานทีใ่นการจดัประชมุผูถ้อืหุน้กค็�านงึถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ 
ในการที่จะเข้าประชุม รวมทั้งได้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุม 
ในหนงัสอืพมิพ์ตดิต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุด้วย

 
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น 
   บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม ก่อนเริ่มการประชุมจะประกาศแจ้งจ�านวน สัดส่วนผู้ถือหุ้น 
ทีเ่ข้าประชมุและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ พร้อมทัง้ประกาศแจ้งหลกัเกณฑ์ 
ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียง  
เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่เข้าประชมุและออกเสยีง 
ในที่ประชุมแทนได้ บริษัทฯ จึงได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะเป็น  
3 แบบ ตามที่ก�าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารทุกท่าน  
จะให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีเกิด 
เหตุสุดวิสัยที่ท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เช่น เดินทางไป 
ต่างประเทศ หรอืป่วย การด�าเนนิการประชมุจะเป็นไปตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่ง
ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

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.

  • 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 2013 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:

  • 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.
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   อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้จัดด�าเนินการประชุม 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่ก�าหนดไว้หนังสือ 
นัดประชุม จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในระเบียบวาระ
การประชมุเป็นการล่วงหน้า เพือ่ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเพิม่เตมิ

   นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้ยงัมสีทิธใินส่วนแบ่งก�าไรของบรษิทัฯ  
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทฯ 

  • ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
   บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมพร้อมระบุผลของมติผ่าน 

ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันท�าการถัดไป และจัดท�า
รายงานการประชมุทีม่สีาระส�าคญัครบถ้วน โดยมกีารบนัทกึข้อซกัถาม 
และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นส�าคัญของผู้ถือหุ้น 
ในรายงานการประชมุ พร้อมเผยแพร่รายงานการประชมุบนเวบ็ไซต์ 
ของบรษิทัฯ เพือ่รายงานให้ผูถ้อืหุน้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุทราบต่อไป

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้า 
อย่างยั่งยืนได้ จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ลกูค้า ฝ่ายจดัการและลกูจ้าง คูค้่า ผูถ้อืหุน้ 
และผูล้งทนุ ผูส้อบบญัชอีสิระ ภาครฐั และชมุชนทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู ่คูแ่ข่ง  
และเจ้าหนี้

  • 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  
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.

   • 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.
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  ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่าง 
บริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างมีระบบ ถูกต้อง
ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ  
จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย

  • รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   กรณีที่บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูเ้กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว บรษิทัฯ ก�าหนด
ให้การท�าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามสภาพการณ์ปกติ และถือปฏิบัติ 
เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส�าคัญ

   ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าท�ารายการ 
ทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ กจ็ะปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องน�าการท�ารายการดังกล่าว ขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะท�าธุรกรรม ยกเว้นการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท 
เคยอนุมัติไว้แล้ว และหากรายการที่เกี่ยวโยงกัน มิได้เป็นธุรกรรม 
ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าปกติ ก็จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 
   เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการด�าเนินการตาม 

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งเป็นรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การถ่ายเท 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ คณะกรรมการบริษัท  
จงึได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิรีายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

   1.  ได้ก�าหนดแบบรายงานการมีส ่วนได้เสียของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องใหม่ โดยมผีลบงัคบั
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

   2.  กรรมการและผู้บริหารใหม่ (เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่  
1 กรกฎาคม 2552) ให้จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้ 
เลขานุการบริษัทภายใน 5 วันท�าการ

   3.  หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจากที่เคยรายงานไว้  
ให้กรรมการและผู ้บริหารจัดส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย  
ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่เลขานุการบริษัทภายใน 5 วันท�าการ 
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

   4.  กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดท�ารายงานการมี 
ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม

   5.  เลขานุการบริษัทจะจัดส่งส�าเนารายงานการมี 
ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้แก่ประธานกรรมการบริษัท 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่ได้รับแบบรายงาน 

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.

  • 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.
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  • การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
   บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนัไม่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงาน น�าข้อมูลภายในไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น 
อย่างเข้มงวด ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยจะเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน
ที่จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล เช่น ผู้สอบบัญชีและฝ่ายกฎหมายเท่านั้น 
บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบัเกีย่วกบัการน�าข้อมลูภายในไปใช้ 
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นในเวลา
ที่เหมาะสม หากฝ่าฝืนจะมีความผิด ต้องได้รับโทษทางวินัย อีกทั้ง
กรรมการและผู้บริหารก็รับทราบและปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการ 
ทีต้่องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ นับจากวันที่มี
การซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจ�านวนเท่าใด  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการก�าหนดนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์  
เพือ่เป็นแนวทางในบรษิทั ในการป้องกนัความเสีย่งทางธรุกจิ ข้อมลู 
อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ต้องได้รับอนุมัติให้น�ามาใช้อย่างถูกต้องตาม 
ศีลธรรมและกฎหมาย

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญในการเปิดเผย
สารสนเทศทีส่�าคญัของบรษิทัฯ รวมทัง้ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั 
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน  
ทันเวลาและโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของกฎหมาย จงึได้มกีารเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ผ่านช่องทาง 
และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ http://www.whitegroup.co.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียให้รับทราบโดยตรง

  แม้ว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุน 
สัมพันธ์ เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กับผู้ลงทุน 
ทีเ่ป็นสถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห์ทัว่ไปและภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง  
แต่กม็กีารมอบหมายให้ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัช ีการเงนิและปฏบิตักิาร 
ท�าหน้าที่ให้ข้อมูล โดยติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ โทร.  
0-2381-9922 หรือที่อีเมล : operate1@whitegroup.co.th

   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.

  • 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  
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  Remuneration for the Board of Directors ปี 2556 เบี้ยประชุม (บาท)
  Meeting Allowance in 2013 
  (ฺBaht)

1. นายสิทธิ์  ปรุศุด�าเกิง 180,000
2. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 50,000
3. นายธนา ไชยประสิทธิ์ 100,000
4. นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ 150,000
5. นายสลิล  ปิ่นขยัน  180,000
6. ผศ. ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 180,000
7. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ 180,000
8. นายสมชัย  ไชยศุภรากุล 180,000
9. นางอารยา  เตชานันท์ 180,000

รวม	 	 1,380,000

Mr. Sidh  Prarusudamkerng
Mr. Ratch  Osathanugrah
Mr. Thana  Chaiprasit
Mr. Niti  Osathanugrah
Mr. Salin  Pinkayan
Asst. Prof. Dr. Pimpana  Peetathawatchai
Miss Chantrakarn  Srisawadi
Mr. Somchai  Chaisuparakul
Mrs. Araya  Tejanant

Total

  • นโยบายเกีย่วกบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร
		 	 •	 ค่าตอบแทนกรรมการ 
    บริษัทมีนโยบายจ่ายเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมท่านละ 50,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งได้มี 
การขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้ว ส่วนกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ ตามปรมิาณงาน
ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ได้มีการ 
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเช่นกัน 

   •	 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	 ได้จ่ายให้แก่คณะกรรมการ	
	 	 	 	 และผู้บริหาร	

    ในปี 2556 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

and the state agencies concerned. However, it has assigned  
the Commercial Director as the person in charge of providing such 
information. To obtain information about the Company, please  
phone 0-2381-9922 or e-mail him at operate1@whitegroup.co.th.

• Policy on Remuneration of Directors and  
  Executives

  •	 Remuneration	of	Directors
   The Company has adopted a policy to pay a meeting  

allowance to each director who attends meetings at a rate of 
50,000 baht per meeting. The payment of the meeting allowance 
was already 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.

  •	 Remuneration	 for	 the	Board	of	Directors	and		
	 	 	 Executives

   The details about the payments of the monetary  
remuneration in 2013 are as follows:

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ Remuneration for the Audit Committee ปี 2556 เบี้ยประชุม (บาท)
  Remuneration in 2013 (Baht)

1. ผศ. ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 456,500 
2. นายสลิล  ปิ่นขยัน 108,750
3. นางสาวจันทรกานต์  ศรีสวัสดิ์ 108,750

รวม	 	 674,000

Asst. Prof. Dr. Pimpana  Peetathawatchai
Mr. Salin  Pinkayan
Miss Chantrakarn  Srisawadi

Total
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รายละเอียด Particulars จ�านวนราย ปี 2556 ค่าตอบแทน (บาท)
  Number of Persons Remuneration in 2013 (Baht)

เงินเดือน 4 10,795,400
โบนัส/เงินรางวัลตามผลงาน 4 12,368,300

ค่าตอบแทนอื่น* 4 5,890,928

รวม	 	 29,054,628

Monthly salaries
Bonuses/performance allowance
 based on performance
Other remuneration*

Total

		 •	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
		 	 (กรรมการบริหาร	2	ราย	และผู้บริหาร	2	ราย)

		 •	 Remuneration	paid	to	the	Executive	Committee	and		
	 	 	 Executive	(2	Executive	Director	and	2	Executives)

* เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่�เสื่อมรถยนต์ ค่�ตอบแทนก�รข�ยและเงินชดเชยเมื่อออกจ�กง�น 
* Contributions to employees provident fund, contributions to social security, car depreciation, sale commission and retirement compensation.

		 	 •	 ค่าตอบแทนอื่นๆ 
    ทัง้นี ้ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอืน่ๆ ที่ไม่ใช่ตวัเงนิแก่

กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารอื่นๆ ในปี 2556 นอกจาก 
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริหารจัดการ (Management Fee) ให้บริษัท  
โอสถสภา จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 3,579,360 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการ 
ให้ค�าปรึกษา แนะน�าด้านการบริหารงาน และจัดหาบุคลากรที่มี 
ความสามารถเฉพาะส�าหรับงาน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  ได้มกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • การประชุมคณะกรรมการ
   คณะกรรมการมีก�าหนดการประชุมเป็นประจ�าทุก  

3 เดอืน และจะมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจ�าเป็น ในการประชมุ 
แต่ละครั้งจะมีการก�าหนดระเบียบวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน ซึ่งจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานของแต่ละ
ไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทจะจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนการประชุม 
ล่วงหน้า 5 วันท�าการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลและ 
เตรียมข้อมูลเพิ่มให้พร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การประชมุแต่ละครัง้จะใช้เวลา 2 - 3 ชัว่โมง อกีทัง้ได้มกีารจดบนัทกึ
การประชุมโดยเลขานุการบริษัท และลงนามรับรองโดยประธาน
กรรมการบริษัท และจะมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน 
การรับรองไว้ทั้งหมด ซึ่งพร้อมให้คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้  

  •	 Other	Remuneration
   There was no other non-monetary remuneration paid 

to directors, executive directors and other executives in 2013, 
except for the management fee in the amount of 3,579,360 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.
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รายชื่อคณะกรรมการ  List of Members of the Board of Directors การเข้าร่วมประชุม
  Number of Meetings Attended 

1. นายสิทธิ์  ปรุศุด�าเกิง 4
2. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 1
3. นายธนา ไชยประสิทธิ์ 2
4. นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ 3
5. นายสลิล  ปิ่นขยัน  4
6. ผศ. ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 4
7. นางสาวจันทรกานต์  ศรีสวัสดิ์ 4
8. นายสมชัย  ไชยศุภรากุล 4
9. นางอารยา  เตชานันท์ 4

Mr. Sidh  Prarusudamkerng
Mr. Ratch  Osathanugrah
Mr. Thana  Chaiprasit
Mr. Niti  Osathanugrah
Mr. Salin  Pinkayan
Asst. Prof. Dr. Pimpana  Peetathawatchai
Miss Chantrakarn  Srisawadi
Mr. Somchai  Chaisuparakul
Mrs. Araya  Tejanant

   ในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ
จ�านวน 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
แต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

   Four regular meetings of the Board of Directors  
were held in 2013. Each director’s meeting attendance could be 
summarized as follows:

  • 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 2013 was as follows: 

   1. Asst. 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)
     Mrs. Araya  Tejanant
    Secretary of Audit Committee
    (Company’s Secretary) 

   The Audit Committee meets regularly. In 2013,  
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.

  • คณะอนุกรรมการ
   คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  
29 กุมภาพันธ์ 2543 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี 
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ  
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

   1. ผศ. ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 
    ประธาน (กรรมการอิสระ)
    (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน)
   2. นายสลิล ปิ่นขยัน
    กรรมการ (กรรมการอิสระ)
   3. นางสาวจันทรกานต์   ศรีสวัสดิ์
    กรรมการ (กรรมการอิสระ)
    นางอารยา เตชานันท์ 
    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (เลขานุการบริษัท)

   กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม�่าเสมอ ในรอบปี 
2556 ได้จดัให้มกีารประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยได้เชญิคณะผูต้รวจสอบ 
บัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี

        
   ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการบรษิทั 
ยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในกจิกรรมทกุประการของบรษิทัฯ ต่อบคุคล
ภายนอก  
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   บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
แต่มีการจัดท�าโครงสร้างเงินเดือนและกระบวนการพิจารณาค่า
ตอบแทนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมาก  
รวมทั้งพิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย  
อย่างไรก็ตาม การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

 
  • รายงานของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการบรษิทั ได้สรปุผลการด�าเนนิงานในรอบปี 

ที่ผ ่านมาดังปรากฏในรายงานประจ�าปี ในส่วนของรายงาน 
คณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังเป็นผู้รับผิดชอบ 
ต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการ 
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) งบการเงินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  
โดยมกีารวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุล
ว่างบการเงินแสดงข้อมูลไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ  
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ 
หลักการบัญชีที่บริษัทฯ ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทาง 
การเงนิทีเ่ป็นสาระส�าคญั ล้วนเป็นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง  
ก็ได้มีการสอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ เพือ่งบการเงนิดงักล่าวจะได้ถกูต้อง
ตามที่ควร และได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
  • การพัฒนาความรู ้และทักษะของคณะกรรมการ 

   และฝ่ายบริหาร
   คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักดี 

ถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
และเข้าใจหลักการในการท�าหน้าที่กรรมการที่ดี จึงมีการศึกษา
กฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และมีกรรมการ 6 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบัน
กรรมการบริษัทไทยเป็นผู้จัดด้วย

   อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ก็เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถหลากหลายสาขา ทั้งด้านธุรกิจและทางด้านการเงิน 
จึงมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   The Company has not yet establ ished  
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 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 Ski l l  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). Six of  
the Company’s directors have attended the training courses  
organized by the Thai Institute of Directors.
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  • การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
   คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  2 ท่าน
   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
   กรรมการที่เป็นอิสระ  4 ท่าน 
   (3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ)

   สรปุแล้วบรษิทัฯ มกีรรมการทีเ่ป็นอสิระทัง้หมด 4 ท่าน  
คิดเป็นร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งคณะ อีกทั้งมีการก�าหนด 
ขอบเขตหน้าที่และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน

  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.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร (CSR)
Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	
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 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ ได้มีการจัดท�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และโครงการที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 
กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมีดังนี้ 

 1. โครงการปลูกป่า

  โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นกิจกรรมหลัก 
ที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี แล้ว และ 
ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูก 
บุกรุกท�าลาย ตามโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ของกรมป่าไม้ ส�านักจัดการทรัพยากรรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี  
โดยวันที่  17 สิงหาคม 2556 พนักงานบริษัท ได ้ร ่วมกัน 
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 500 ต้น หรือ จ�านวน 5 ไร่ 30 ตารางวา  
ณ ต�าบลหนองหญ้าปล้อง อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื ้นฟูพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ป่าสงวน 
แห่งชาติที่ถูกบุกรุกท�าลายให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา 

 Corporate Social Responsibility

The company always has a corporate social responsibility  
(CSR) policy planned and operated with good governance.  
The CSR projects that we continuously operated and  
contributed to the society in 2013 included various activities 
as follows:

1. Reforestation Project

  This reforestation project is considered our main  
activity that the Company has operated for the past four years.  
In 2013, the Company supported the Restoration of Intruded  
and Destroyed Forest Project under the Royal Forest  
Department’s Reforestation for Society and Environment 
Project by the Office of Forest Resource Management 10, 
Phetchaburi branch. On 17 August 2013 our employees 
reforested 500 trees, or a 5 rai and 30 square wah  
plot of reforestation, at Nhong Yaplong subdistrict, Nhong 
Yaplong district, Phetchaburi province for environment 
protectionand restoration of the forest and national  
forest preservation areas that had been invaded and 
destroyed to revive their fertility. 
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2. โครงการช่วยเหลือสังคม

  • บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ”  
จัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ 
และพนักงาน ได้ร่วมกันบริจาครถสามล้อโยกส�าหรับคนพิการ  
จ�านวน 8 คัน ให ้กับมูลนิธิคนพิการไทย อ�าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อน�าไปมอบให้กับคนพิการเพื่อใช้เป็นพาหนะ 
ในการเดินทางและสามารถประกอบอาชีพได้ 

  • บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ไมเนอร์ ซึ่งเป็นผู ้เช่า
อาคารส�านักงานของบริษัทฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ
สภากาชาดไทย โดยจดัที ่อาคารส�านกังานของบรษิทัฯ ซึง่ในปี 2556 
ได้จัดให้มีขึ้นจ�านวน 4 ครั้ง หรือทุก 3 เดือน

  • บริษัทฯ ได้ร่วมกับสถานีต�ารวจคลองตัน และอีกหลาย 
บริษัทฯ ที่อยู ่ในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการ Safety Zone เพื่อเป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลความปลอดภัยให้กับ
พนักงานบริษัท และประชาชนที่พักอาศัยอยู ่ในพื้นที่ใกล้เคียง 
ให้ได้รับความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ซึ่งโครงการ Safety Zone นี้  
มีกิจกรรมที่ส่วนราชการและเอกชนได้ท�าร่วมกันคือ จัดตั้งวิทยุ
เครือข่ายร่วมกันเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน การออกตรวจพื้นที่ร่วมกัน
ระหว่างต�ารวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ  
การปรับภูมิทัศน์ การเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ 
ให้ทราบถึงจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอาชญากรรม และการจัดตั้งกลุ ่ม 
social media เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารให้ทราบทั่วถึงกัน

2. Projects for Society

  • The Company together with the employees gave 
support to the “Wheelchairs for the Disable” project held by  
the Thai with Disability Foundation. On 7 August 2013,  
we donated 8 tricycle wheelchairs to the foundation at Pakred  
district of Nonthaburi province for its later provision to the disable  
for their transportation and work.

  • The Company cooperating with Minor Company, 
a tenant at the Company’s Office Building, organized a blood 
donation project for the Thai Red Cross Society. This project 
was held 4 times, or quarterly, in 2013. 

  • The Company along with Klong Tan Police Station, 
several other companies located in the same neighborhood 
and the nearby communities held the Safety Zone Project  
as public and private sectors’ cooperation on protection for  
the companies’ employees and community residents 
from criminals. The project consisted of various activities:  
a community radio network for emergency, a joint-patrol  
between the police and the company security staffs, landscape 
improvement, enhancement of electricity and light facilities, 
public relations about the locations at risk, and formation of  
a social media club for information communication. 
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3. โครงการอนุรักษ์พลังงาน

  บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล ้อม โดยเฉพาะ 
การอนรุกัษ์พลงังงาน ซึง่ทางบรษิทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางการอนรุกัษ์
พลังงานออกเป็น 3 มาตรการ ดังนี้

  1. มาตรการการประชาสัมพันธ์และปลูกจิตส�านึก 
   ด้านพลังงาน

   • รณรงค ์ ให ้มี การ ใช ้บัน ไดแทนการใช ้ ลิฟต ์  
    เพื่อประหยัดพลังงาน และเป็นการออกก�าลังกาย 
    เพื่อสุขภาพที่ดี

  2. มาตรการด้านการจัดการ
   • จัดมาตรการปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดไฟฟ้า 

    แสงสว่างตอนพักเที่ยง

  3. มาตรการด้านการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน 
   • บริษัทฯ ได ้ด�าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด 

    ฮาโลเจนและหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์  
    เป็นหลอดชนิดแอลอีดี ซึ่งใช้ก�าลังไฟที่ต�่ากว่า 
    และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

3. Energy Saving Project

  The Company always realizes the significance of 
environment especially on energy saving, thus we organized 
3 energy saving measures as follows:

  1. Measure on energy saving promotion and  
   creation of energy saving awareness

   • Campaigned on use of stairs rather than  
    elevators to save energy and exercise for  
    good health.

  2. Measure on management
   • Set out a measure on air conditioner and  

    light switch-off during lunch time.

  3. Measure on device replacement 
   • Replaced halogen and fluorescent lamps  

    with lower watts, longer-lasting to LED lights.
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 ความเสี่ยงส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2556 สรุปได้ดังนี้ 

 • ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
 แม้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าให้แก่ 

เจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นจ�านวนมากรายและเป็นระยะ
เวลานาน แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์รายใด 
รายหนึ่งอาจบอกเลิกการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายมากกว่ามาทดแทนแล้ว แต่คงต้องใช้เวลาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้าสักระยะเวลาหนึ่ง

• ความเสีย่งจากการให้สนิเชือ่และการพึง่พงิลกูค้ารายใหญ่
 ฐานลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับธุรกิจหลักคือ 

การจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์อตุสาหกรรม ตูน้ริภยั และระบบเตอืนอคัคภียั  
ไม่มกีารกระจกุตวัอย่างมนียัส�าคญั เนือ่งจากลกูค้ามจี�านวนมากราย  
และมีการกระจายครอบคลุมทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 
และผูจ้�าหน่ายทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ อกีทัง้ฝ่ายบรหิารมกีารก�าหนด
นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ด้วยเหตุผล 
เหล่านีจ้งึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้
สนิเชือ่ และฝ่ายบรหิารยงัเชือ่ว่าความเสีย่งจากการให้สนิเชือ่จะไม่เกนิ 
จ�านวนเงินที่ได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไว้แล้วในภาวะปกติ นอกจากจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
เท่านั้น 

 ส่วนการพึง่พงิลกูค้ารายใหญ่จดัว่ามคีวามเสีย่งอยู่ในระดบัต�่า  
เนือ่งจากลกูค้ารายใหญ่ทีส่ดุมยีอดสัง่ซือ้สนิค้าจากบรษิทัฯ ในปี 2556 
ประมาณร้อยละ 11.3 ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 สินค้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดจ�าหน่ายกว่าร้อยละ 80  

เป็นสินค้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงิน
เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้าไว้เป็นบางส่วน เนือ่งจากมแีนวโน้มว่าค่าเงนิบาท 
จะแข็งค่า เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

Significant Risks that may affect the Operating Results of 
the Company and its Subsidiaries in 2013 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 2013, the  
Company’s largest customer account for only 11.3 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 US dollar.

ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors
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 • ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า

 • ความเสี่ยงจากภาระค�้าประกัน
 บริษัทฯ ได้ค�้าประกันบริษัทย่อย คือบริษัท เอฟ บี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ในการขอวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
และเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร 1 แห่ง เป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท  
ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการที่อาจถูกฟ้องร้องในฐานะผู้ค�้าประกัน
ตามจ�านวนมลูหนี ้สงูสดุไม่เกนิ  5 ล้านบาท แต่เนือ่งจากผลประกอบการ 
ของบริษัทย่อยในปี 2556 อยู่ในระดับดี บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยง
จากภาระค�้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) Limited., 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 2013 was quite good so there was no risk 
in such collateral security.
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 ประเภทธุรกิจ  ด�าเนินการโดย ร้อยละการถือหุ้น 2556/2013  ร้อยละ 2555/2012 ร้อยละ 2554/2011 ร้อยละ
 Type of Business Operate by: ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ %
   % of Holding Revenues  Revenues  Revenues 
   

สามารถแยกตามส่วนงานธุรกิจได้ ดังนี้
Breakdown by business segments are as follows:

ธุรกิจน�าเข้า บริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป   871 83.5  856 83.7 883 86.9
และจัดจ�าหน่าย จำากัด	(มหาชน)
เคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรม
Import and  White	Group
Distribution Public	Co.,	Ltd.
of Industrial 
Chemicals

ธุรกิจให้เช่า    135 12.9 128 12.5 106 10.4
อสังหาริมทรัพย์
Property Rental
Business

ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อย   38 3.6 39 3.8 27 2.7
ประตูม่ันคงและ บริษัท	เอฟ	บี
ระบบเตือนอัคคีภัย (ประเทศไทย) 
ผู้ผลิตและจ�าหน่าย จำากัด
ผลิตภัณฑ์โอลิโอ
เคมิคัล
Sales of Vault F.B.	(Thailand)	Ltd.
Door and Fire  
Alarm System
Manufacturer and
sales of Oleo
Chemical Product

 รวม/Total	 	 	 1,044	 100	 1,023	 100	 1,016	 100

หม�ยเหตุ :  ร�ยได้ของบริษัทย่อยแสดงรวมในงบก�รเงินรวม
Note: Revenue of Subsidiary incorporated in the consolidated accounts.

หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million Baht

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   
Revenues of the Company and its Subsidiary
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 ชื่อบริษัท	 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 ประเภทธุรกิจ	 ทุนที่ชำาระแล้ว	 เงินลงทุน	 อัตราร้อยละ
	 Company	Name	 Head	Office	Location	 Major	Business	 (บาท)	 (วิธีราคาทุน)	 ของหุ้นที่ถือ
	 	 	 	 Paid-Up	 (บาท)	 %	Ownership
	 	 	 	 Capital	 Value	of	 Interest
	 	 	 	 (Baht)	 Investment
	 	 	 	 	 (At	Cost)
	 	 	 	 	 (Baht)	

บริษัทย่อย :
Subsidiary Company

บริษัท เอฟ บี 75 ซอยรูเบีย ผู้นำ�เข้�และจำ�หน่�ย 30,000,000 29,755,000 99.18
(ประเทศไทย) จำ�กัด ถนนสุขุมวิท 42 ประตูมั่นคงและ
 แขวงพระโขนง ระบบเตือนอัคคีภัย
 เขตคลองเตย ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
 กรุงเทพฯ 10110 ผลิตภัณฑ์โอลิโอ
 โทร.  0-2381-1196 เคมิคัล
 โทรส�ร 0-2381-1197
F.B. (Thailand) Ltd. 75 Soi Rubia, Importer and 30,000,000 29,755,000 99.18  
 Sukhumvit 42 Road, Distributor of
 Prakhanong, Klongtoey, Vault Door and
 Bangkok 10110 Fire Alarm System
 Tel. 66 (0) 2381-1196 Manufacturer and
 Fax 66 (0) 2381-1197 sales of Oleo
    Chemical Products

ข้อมูลของการลงทุนในบริษัทย่อย   
Details of Investment in a Subsidiary



CHEMICALS FOR 
OIL FIELD AND
PETROCHEMICALS

FLAVOUR AND
FOOD INGREDIENTS 

>>	Refinery	Chemicals
>>	Lubricant	Additives   
  Crankcase Additives
   PCMO
   HDDEO
   VII
  Driveline Additives
   ATF
   Gear
    Tractor
  Industrial Additives
   Hydraulic
   Industrial Gear
   Air Compressor
   Turbine
   Slide way
       Metalworking
   Component Additives
>>	Polyalphaolefin
>>	Brake	Fluids

>>	Liquid	Dyes	and	Marker	for	Petroleum	Applications		
	  “Automate” Liquid Dyes
    Markers for Diesel Fuels

>>	Flame	Retardants	for	plastics,	textiles,	paper,	paints	and	rubber
  Antimony Oxide 
  Brominated  
  Nitrogen
    Phosphate  
  Sulfonate 

  Flavor for beverage and sweet application, Flavor for savory food
  Antioxidant Food Grade, TBHQ
  Tea Extract Powder or Instant Tea Powder
  (Black Tea, Green Tea, Oolong Tea, Chrysanthemum, Purer Tea,  
  Assam Tea)
  Acerola Cherry Powder (Natural Vitamin C and Polyphenol)
  Emulsifers (GMS or DMG, Lactem, Datem, PGPR, SSL, PGE)
  GOS (Galacto-oligosaccharide or selective prebiotic)
  Clouding Agent
  Whey Peptide
  Milk Ceramide
  Iron Lactoferrin
  Distilled Monoglycerides
  Malt Extract
  Cloudy Agent
  Gingseng
  Frozen Mango
  Nata De Coco

ผลิตภัณฑ์ Products

รายงานประจำาปี 2556
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LABORATORY
CHEMICALS AND
LAB EQUIPMENTS

COATINGS AND
PLASTICS
CHEMICALS

OLEOCHEMICALS FOR
RUBBER; PLASTIC; PVC; 
COSMETIC; PAINT;
CONCRETE & LUBRICANT
INDUSTRIES

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

>>	Laboratory	Products
  Analytical Reagents
  High Purity Solvents
  Bio Reagents
  Karl Fischer Reagents
  Atomic Absorption and Plasma Standard
>>	Chromatography	Products
  Chromatography Media
  Solid Phase Extraction (SPE)  
  Flash Chromatography Media and Columns
  Thin Layer Chromatography (TLC) Plates and Sheets
>>	Pharmaceutical	Products
  Performance Excipients
  Process Chromatography Media
  Biopharmaceutical Chemicals
>>	Microelectronics	Products
  Photo Resist Ancillaries/Residue/Strippers
  Removers
  FAB Process Chemicals

  Laboratory Glassware/Microfiltration Glassware/HPLC Reservoir
  Corning Reusable Plastic Ware/Desiccator
  Sample Vials/Syringe Filter/Membrane Filter   
 
  Specialty Chemicals for Coating Applications
  Specialty Solvents
  Adhesion Promoters for Thermoplastic Paints
  Resin Intermediates      
  
  Wax for Floor Coating and Candle Applications
  Optical Brighteners for Plastics and Other Industries
  Non-Phthalate Plasticizers for PVC, Adhesives, Coating and Inks

  “DAA” For Coating Applications
  “Isophorone” For Coating Applications 

>>	Fatty	Acids  
  Stearic Acid, Oleic Acid, Coconut Fatty Acid, Soyabean Fatty Acid,  
  Tallow Fatty Acid  
>>	Triglycerides
  Stearic Wax, Extreme Hard Tallow, Acidless Tallow Oil 
>>	Esters
  Amides, PEG Esters, Glycerol Esters, Sorbitol Esters
>>	Metallic	Soap	&	Stabilisers 
  Zinc, Calcium, Magnesium Stearates, Potassium and Sodium Soaps of    
  Fatty Acid, Transparent Soap Base, Liquid Soap Base, Butyl Stearate,     
  Ethylene Bis Stearamide
  Any Other Oleochemicals and their derivatives as per customer requirements
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน Connected Persons

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน	บริษัทย่อย	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้
Connected	persons	are	directors	of	listed	company	and	its	subsidiary.	Details	are	as	follows:

	 รายชื่อกรรมการ	 บริษัท	 บริษัทย่อย
	 Name	of	Directors	 Company	 Subsidiary	Company

	 บริษัทย่อย	 หมายเหตุ
	 Subsidiary	Company	 Remarks:

1. น�ยสิทธิ์ ปรุศุดำ�เกิง A B
 Mr. Sidh  Prarusudamkerng

2. น�ยรัตน์ โอสถ�นุเคร�ะห์ B
 Mr. Ratch Osathanugrah

3. น�ยธน� ไชยประสิทธิ์ B
 Mr. Thana  Chaiprasit

4. น�ยนิติ โอสถ�นุเคร�ะห์ B
 Mr. Niti Osathanugrah

5. น�ยสลิล ปิ่นขยัน B
 Mr. Salin Pinkayan

6. ผศ. ดร.พิมพ์พน� ปีตธวัชชัย B
 Asst. Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai

7. น�งส�วจันทรก�นต์ ศรีสวัสดิ์ B
 Miss Chantrakarn Srisawadi

8. น�ยสมชัย ไชยศุภร�กุล C C
 Mr. Somchai Chaisuparakul

9. น�งอ�รย� เตช�นันท์ C C
 Mrs. Araya Tejanant

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำ�กัด A = ประธ�นกรรมก�ร
F.B. (Thailand) Ltd.  Chairman

 B = กรรมก�ร
  Director

 C = กรรมก�รบริห�ร
  Executive Director
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน 
Opinion of the Audit Committee Regarding White Group Plc.’s 
Connected Transactions

   วันที่ 21 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2557

เรื่อง  คว�มเห็นคณะกรรมก�รตรวจสอบเกี่ยวกับร�ยก�ร 
  ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)  
  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556

เรียน  คณะกรรมก�รบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งม�ด้วย ร�ยละเอียดร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ด้วยคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด 
(มห�ชน) ได้พจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วข้องกนัสำ�หรบังบก�รเงนิประจำ�ปี  
2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 ที่ผู้บริห�รได้จัดทำ�ขึ้นและ 
มคีว�มเหน็ว่� ร�ยก�รทีเ่กีย่วข้องกนัดงักล่�วเป็นร�ยก�รทีเ่ป็นไปต�ม 
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีคว�มสมเหตุสมผล ต�มที่ได้ผ่�นก�ร
พิจ�รณ�ของผู้บริห�รของบริษัทฯ

 จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

   ขอแสดงคว�มนับถือ

   ผศ.	ดร.พิมพ์พนา	ปีตธวัชชัย  
          ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

   21st February 2014

Subject Opinion of the Audit Committee regarding  
  White Group Plc.’s connected transactions for  
  the year ended 31st December 2013

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

Attachment Detail of the connected transactions

 Regarding the connected transactions disclosed in the 
2013 annual financial report for the year ended 31st December 
2013 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,

   Asst.	Prof.
	 	 	 Dr.	Pimpana	Peetathawatchai,	DBA
   Chairman of the Audit Committee
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	สรุปได้	ดังนี้
The	significant	business	transactions	with	related	parties	incurred	during	the	year	ended		
31	December	2013	can	be	summarized	as	follow:

 ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่าปี	2556	 ยอดคงค้าง	 นโยบายในการกำาหนดราคา
	 Company	Name	and	Relationship	 Related	Party	Transactions	 Amount	 ณ	31	ธ.ค.	2556	 Pricing	Policy
	 	 	 For	2013	 Balance	As	of
	 	 	 	 31	December	
	 	 	 	 2013

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำ�กัด
(เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 
อยู่เท่�กับร้อยละ 99.18)
F.B. (Thailand) Limited
(Subsidiary Company percentage 
of shareholding = 99.18%)
กรรมก�รร่วม :
Common Directors:
• น�ยสิทธิ์ ปรุศุดำ�เกิง
  Mr. Sidh Prarusudamkerng
• น�ยสมชัย ไชยศุภร�กุล
 Mr. Somchai Chaisuparakul
• น�งอ�รย� เตช�นันท์
  Mrs. Araya Tejanant

บริษัท คัสตอม แพค จำ�กัด
Custom Pack Co., Ltd.
กรรมก�รร่วม :
Common Directors:
• น�ยสมชัย ไชยศุภร�กุล
  Mr. Somchai Chaisuparakul
• น�งอ�รย� เตช�นันท์
  Mrs. Araya Tejanant

ค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น 
Rental Income from 
office building
ค่�เช่�โรงง�นและค่�บริก�ร
Rental Income from 
factory and service
ค่�ข�ยสินค้�
Sales

ค่�ข�ยอุปกรณ์

ค่�ซื้อสินค้�เคมีภัณฑ์

ค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น
Rental Income from 
office building

ร�ค�ต้นทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
ร�ค�ต�มข้อตกลง
In accordance with 
the agreement
ร�ค�ต้นทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม
Cost  plus margin 
ร�ค�ต้นทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
ร�ค�ต้นทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

ร�ค�ต้นทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

288,000   

2,000,000

79,840      
           

934,579.44
   

66,341,553.24

7,980,000

-

          -

       1,639.24

-

9,074,546.62
       

-
        

รายการระหว่างกัน Connected Transactions
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 ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่าปี	2556	 ยอดคงค้าง	 นโยบายในการกำาหนดราคา
	 Company	Name	and	Relationship	 Related	Party	Transactions	 Amount	 ณ	31	ธ.ค.	2556	 Pricing	Policy
	 	 	 For	2013	 Balance	As	of
	 	 	 	 31	December	
	 	 	 	 2013

บริษัท โอสถสภ� จำ�กัด
Osotspa Co., Ltd.
(ผู้บริห�รคนสำ�คัญและกรรมก�ร
คนเดียวกัน)
(Company related due to key
management and directors  
in common.
ผู้บริห�รคนสำ�คัญ :
Common key management:
• น�ยสมชัย ไชยศุภร�กุล
 Mr. Somchai Chaisuparakul
กรรมก�รร่วม :
Common Directors:
• น�ยธน� ไชยประสิทธิ์
  Mr. Thana Chaiprasit
• น�ยนิติ โอสถ�นุเคร�ะห์
  Mr. Niti Osathanugrah
• น�ยรัตน์ โอสถ�นุเคร�ะห์
  Mr. Ratch Osathanugrah
• น�ยสลิล ปิ่นขยัน
 Mr. Salin Pinkayan

บริษัท โอสถสภ�ประกันภัย จำ�กัด
Osotspa Insurance Co., Ltd.
(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่ม
โอสถสภ�และกรรมก�รคนเดียวกัน)
(Company related to Osotspa 
Group due to directors in 
common)
กรรมก�รร่วม :
Common Directors:
• น�ยรัตน์ โอสถ�นุเคร�ะห์
 Mr. Ratch Osathanugrah

ค่�ใช้จ่�ยต�มสัญญ�
บริห�รจัดก�ร
Management fee expense 

ค่�ข�ยสินค้�
Sales

จ่�ยค่�เบี้ยประกันภัย
Premium Insurance 
expense

     3,579,360

22,900

                      

2,328,407.47

-
     

 
         

       

           -

 

             
     22,989.05

ร�ค�เป็นไปต�มเงื่อนไขและ
ข้อตกลงท�งก�รค้�ปกติ
On normal commercial 
terms and conditions
(ปี 2556 : 298,280 บ�ท 
ต่อเดือน
ปี 2555 : 281,400 บ�ท
ต่อเดือน) 
(2013: Baht 298,280 
per month
2012: Baht 281,400 
per month)
ร�ค�ต้นทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่มและเป็นไปต�ม
เงื่อนไขและข้อตกลง
ท�งก�รค้�ปกติ
Cost plus margin basis
and on normal commercial 
terms and conditions.

ร�ค�เป็นไปต�มเงื่อนไขและ
ข้อตกลงท�งก�รค้�ปกติ
On normal commercial 
terms and conditions



 ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่าปี	2556	 ยอดคงค้าง	 นโยบายในการกำาหนดราคา
	 Company	Name	and	Relationship	 Related	Party	Transactions	 Amount	 ณ	31	ธ.ค.	2556	 Pricing	Policy
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บริษัท วอลล์กรีน จำ�กัด
Wallgreen Co., Ltd.
(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ
กลุ่มโอสถสภ�)
(Company related to Osotspa 
Group)
กรรมก�รร่วม :
Common Director:
• น�ยรัตน์ โอสถ�นุเคร�ะห์
 Mr. Ratch Osathanugrah

บริษัท เฮ้�ส์ โอสถสภ� ฟู๊ดส์ จำ�กัด
House Osotspa Food Co., Ltd.
กรรมก�รร่วม :
Common Director:
• น�ยสมชัย ไชยศุภร�กุล
  Mr. Somchai Chaisuparakul

บริษัท โอสถสภ�ไทโชฟ�ร์ม�
ซุติคอล จำ�กัด
Osotspa Taisho Parmaceutical 
Co., Ltd.
กรรมก�รร่วม :
Common Director:
• น�ยสมชัย ไชยศุภร�กุล
  Mr. Somchai Chaisuparakul

บริษัท ค�ลพิส โอสถสภ� จำ�กัด
Calpis Osotspa Co., Ltd.
กรรมก�รร่วม :
Common Director:
• น�ยสมชัย ไชยศุภร�กุล
  Mr. Somchai Chaisuparakul

ค่�ข�ยสินค้�
Sales

ค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น
Rental Income from      
office building
ค่�บริก�รอื่น
Other service fees

ค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น
Rental Income from      
office building
ค่�บริก�รอื่น
Other service fees

ค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น
Rental Income from      
office building
ค่�บริก�รอื่น
Other service fees

355,500

786,800

52,180

2,380,800

490,340

555,520

35,090

105,662.50

-

10,942.03

-

33,298.72

-

8,476.97

ร�ค�ต้นทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่มและเป็นไปต�ม
เงื่อนไขและข้อตกลง 
ท�งก�รค้�ปกติ
Cost plus margin basis
and on normal commercial 
terms and conditions.

ร�ค�ต้นทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
ร�ค�เป็นไปต�มเงื่อนไข 
และข้อตกลงท�งก�รค้�ปกติ
On normal commercial 
terms and conditions

ร�ค�ต้นทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
ร�ค�เป็นไปต�มเงื่อนไข 
และข้อตกลงท�งก�รค้�ปกติ
On normal commercial 
terms and conditions

ร�ค�ต้นทุนบวกกำ�ไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
ร�ค�เป็นไปต�มเงื่อนไข 
และข้อตกลงท�งก�รค้�ปกติ
On normal commercial 
terms and conditions
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โครงสร้างการจัดการ Management Structure

 	โครงสร้างการจัดการ

 โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมก�ร 
ทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ 
  คณะกรรมก�รบริษัท 
  คณะกรรมก�รตรวจสอบ

 โดยมกีรรมก�รผูจ้ดัก�ร และรองกรรมก�รผูจ้ดัก�ร เป็นผูบ้รหิ�ร 
จัดก�รต�มที่ได้รับมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ที่จ�กคณะกรรมก�รบริษัท
  
คณะกรรมการบริษัท

นายสิทธิ์		ปรุศุดำาเกิง	
 ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 10,000 หุ้น ลดลงจ�กปี 2555 จำ�นวน 
168,000 หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  บริห�รธุรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชยก�ร

นายรัตน์		โอสถานุเคราะห์
 กรรมก�ร* 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจ�กปี 2555 จำ�นวน - หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม     
  ปริญญ�โท ส�ข�ก�รบัญชี Southern Illinois University,  
  สหรัฐอเมริก�  

 	Management	Structure

 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 
 10,000 shares decrease from 2012 in total 168,000 shares

Education/Training Background
  Business Administration, Assumption Commercial  
  College

Mr.	Ratch		Osathanugrah
 Director*

Shareholding
 - shares decrease from 2012 in total - shares

Education/Training Background
  A Master’s Degree in Accountancy, Southern Illinois  
  University, USA



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)58

นายธนา		ไชยประสิทธิ์
 กรรมก�ร*  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 102,000 หุ้น เพิ่มขึ้นจ�กปี 2555  
จำ�นวน - หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  ปรญิญ�บรหิ�รธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ส�ข�ก�รจดัก�รทัว่ไป  
  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม
  ปริญญ�ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�ศึกษ�ศ�สตร์  
  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 

นายนิติ		โอสถานุเคราะห์
 กรรมก�ร*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 จำ�นวนหุน้ส�มญัทีถ่อื 100 หุน้ เพิม่ขึน้จ�กปี 2555 จำ�นวน - หุน้ 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
  ปรญิญ�โท ด้�นกฎหม�ยเศรษฐกจิ จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
  อบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
  อบรม Role of the Compensation Committee (RCC)  
  (ปี 2554)   
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
  อบรม Audit Committee Program (ACP) (ปี 2556)
 
      
นายสลิล		ปิ่นขยัน
 กรรมก�รอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 11,900 หุ้น ลดลงจ�กปี 2555 จำ�นวน 
37,300 หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม     
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจ 
  ศศินทร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
  อบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2553)

 

Mr.	Thana		Chaiprasit 
 Director*

Shareholding 
 102,000 shares increase from 2012 in total - shares

Education/Training Background
  Honorary Degree in Business Administration, General  
  Management field, Chandrakasem Rajabhat University 
  Honorary Degree in Philosophy, Education field,  
  Ramkhamhaeng University

Mr.	Niti		Osathanugrah
 Director* 

Shareholding
 100 shares increase from 2012 in total - shares

Education/Training Background
  Master’s degree in Business Law, Chulalongkorn  
  University
  Thai Institute of Director Association (IOD), Director  
  Accreditation Program (DAP) (2004)  
  Thai Institute of Director Association (IOD), Role of  
  the Compensation Committee (RCC) (2011)   
  Thai Institute of Director Association (IOD), Audit  
  Committee Program (ACP) (2013)

Mr.	Salin		Pinkayan
 Independent director

Shareholding
 11,900 shares decrease from 2012 in total 37,300 shares

Education/Training Background
  M.B.A., SASIN Graduate Institute, Chulalongkorn  
  University
  Thai Institute of Director Association (IOD), Certificate  
  from Director Accreditation Program (DAP) (2010)
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Asst.	Prof.	Dr.	Pimpana		Peetathawatchai
 Independent Director

Shareholding 
 - shares decrease from 2012 in total - shares

Education/Training Background
  A Ph. D. 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 decrease from 2012 in total - 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.	Somchai		Chaisuparakul
 Director*

Shareholding
 250,000 shares increase from 2012 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)

ผศ.	ดร.พิมพ์พนา		ปีตธวัชชัย
 กรรมก�รอิสระ    

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจ�กปี 2555 จำ�นวน - หุ้น  

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  ปริญญ�เอก ส�ข�ก�รบัญชี Boston University 
  สหรัฐอเมริก�    
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
  อบรม Director Certification Program (DCP) (ปี 2546)

นางสาวจันทรกานต์		ศรีสวัสดิ์
 กรรมก�รอิสระ    

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจ�กปี 2555 จำ�นวน - หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม     
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ Southern New Hampshire  
  University สหรัฐอเมริก�
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
  อบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2553)

นายสมชัย		ไชยศุภรากุล
 กรรมก�ร*  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ถือ 250,000 หุ้น เพิ่มขึ้นจ�กปี 2555  
จำ�นวน - หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม     
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ University of Leicester  
  อังกฤษ  
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
  อบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547)
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นางอารยา		เตชานันท์	
 กรรมก�รและเลข�นุก�ร* 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 จำ�นวนหุน้ส�มญัทีถ่อื 6,261 หุน้ เพิม่ขึน้จ�กปี 2555 จำ�นวน  - หุน้ 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม   
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ Wichita State University,  
  สหรัฐอเมริก�  
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 
  อบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2546)

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	   
  
 * กรรมก�รซึ่งมีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อแทนบริษัทฯ คือกรรมก�ร
สองในห้�ท่�นลงล�ยมือชื่อร่วมกัน  

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมก�รบรษิทั มอีำ�น�จหน้�ทีใ่นก�รกำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิง�น 
ของบรษิทัฯ ให้เป็นไปต�มวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ มตทิีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้ และกฎหม�ยหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
 ในปี 2556 คณะกรรมก�รบริษัท มีก�รประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

การสรรหากรรมการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการ

  คณะกรรมก�รของบรษิทั เป็นผูส้รรห�กรรมก�ร และทีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมก�ร ต�มหลกัเกณฑ์และวธิกี�รดงัต่อไปนี้
  1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีง เสยีงหนึง่ต่อหุน้หนึง่ทีต่นถอื
  2) ในก�รเลอืกตัง้กรรมก�ร อ�จใช้วธิกี�รออกเสยีงลงคะแนน 
   เลือกกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล คร�วละคน หรือคร�วละ 
   หล�ยคน ด้วยวิธีก�รอื่นใดก็ได้ ต�มแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   จะเห็นสมควร แต่ในก�รลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้อง 
   ออกเสยีงด้วยคะแนนทีม่ตี�ม (1) ทัง้หมด จะแบ่งคะแนน 
   เสียงแก่คนใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้ 
  3) ในก�รออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมก�รนั้น ให้ถือ 
   คะแนนเสยีงข้�งม�ก ถ้�มคีะแนนเสยีงเท่�กนั ให้ประธ�น 
   ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ข�ด
  ในก�รประชมุผูถ้อืหุน้ส�มญัประจำ�ปีทกุครัง้ ให้กรรมก�รล�ออก 
จ�กตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในส�มเป็นอัตร� ถ้�จำ�นวนกรรมก�รที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคยีงทีส่ดุ
กับส่วนหนึ่งในส�ม
  กรรมก�รทีจ่ะต้องล�ออกจ�กตำ�แหน่ง คอื กรรมก�รคนทีอ่ยู่
ในตำ�แหน่งน�นที่สุด  

Mrs.	Araya		Tejanant
 Director & Secretary*

Shareholding
 6,261 shares increase from 2012 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 2013, the Board of Directors organized four meetings.

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.



Annual Report 2013
White Group Public Company Limited 61

คณะกรรมการตรวจสอบ

  ผศ. ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย    
  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
  (เป็นผู้มีคว�มรู้ด้�นบัญชีและก�รเงิน)  
  นายสลิล  ปิ่นขยัน    
  กรรมก�รตรวจสอบ
  นางสาวจันทรกานต์   ศรีสวัสดิ์     
  กรรมก�รตรวจสอบ      
  นางอารยา   เตชานันท์    
  เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ  
 
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมก�รบริษัท ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็น
ในก�รกำ�กบัดแูลทีด่ ีก�รบริห�รง�นด้วยคว�มซือ่สัตย์สจุรติ โปร่งใส 
มรีะเบยีบแบบแผนและเป็นไปต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์ของหน่วยง�น 
กำ�กับดูแลและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น จึงได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมก�รตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้ 
ก�รสนบัสนนุและปฏบิตักิ�รในน�มของคณะกรรมก�รบรษิทั ในเรือ่ง
ก�รสอบท�นข้อมลูท�งก�รเงนิทีเ่สนอแก่ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่ 
ก�รสอบท�นระบบก�รควบคมุภ�ยในทีฝ่่�ยจดัก�รและคณะกรรมก�ร
บริษัทกำ�หนดให้มีขึ้น และก�รสื่อส�รกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

 เพื่อให้ก�รแต่งตั้งและก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบเป็นไปอย่�งมีหลักเกณฑ์ มีประสิทธิผล และเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต�มคว�มรับผิดชอบ คณะกรรมก�รบริษัท ได้จัดทำ�
กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบขึ้น ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�ก 
 คณะกรรมก�รของบริษัท ดังนี้
 1.1 สอบท�นให้บรษิทัฯ มกี�รร�ยง�นท�งก�รเงนิอย่�งถกูต้อง 
  และเพียงพอ
 1.2  สอบท�นให้บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal  
  Control) ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล
 1.3  สอบท�นให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์ 
  และตล�ดหลกัทรพัย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์หรอื 
  กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 1.4  พจิ�รณ� คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีว�มเป็นอสิระ 
  เพือ่ทำ�หน้�ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอค่�ตอบแทน 
  ของบุคคลดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี 
  โดยไม่มฝ่ี�ยจดัก�รเข้�ร่วมประชมุด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 1.5  พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�ม 
  ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและ 
  ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่� 
  ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 
  ต่อบริษัท

Audit	Committee	

  Asst. 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
  Mrs. 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.

 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.
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 1.6  จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ 
  ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้อง 
  ลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้อง 
  ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  1.6.1 คว�มเหน็เกีย่วกบัคว�มถกูต้อง คว�มครบถ้วน และ 
   คว�มเชือ่ถอืได้ของร�ยง�นท�งก�รเงนิของบรษิทัฯ
  1.6.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบ 
   ก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ
  1.6.3 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วย 
   หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ 
   ตล�ดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ 
   ของบริษัทฯ
  1.6.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
  1.6.5 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง 
   ท�งผลประโยชน์
  1.6.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและ 
   ก�รเข้�ร่วมประชมุของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น 
  1.6.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�ร 
   ตรวจสอบได้รบัจ�กก�รปฏบิตัติ�มหน้�ทีต่�มกฎบตัร 
  1.6.8 ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทั่วไป 
   ควรทร�บ ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบ 
   ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
 1.7 ปฏบิตักิ�รอืน่ใดต�มทีค่ณะกรรมก�รของบรษิทัฯ มอบหม�ย 
  ด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

2. ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบห�กพบหรือมี 
 ข้อสงสยัว่�มรี�ยก�รหรอืก�รกระทำ�ดงัต่อไปนี ้ซึง่อ�จมผีลกระทบ 
 อย่�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินก�รของ 
 บริษัท ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร 
 ของบริษัทฯ เพื่อดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ที่ 
 คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร
 2.1 ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
 2.2 ก�รทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีคว�มบกพร่องที่สำ�คัญ 
  ในระบบก�รควบคุมภ�ยใน
 2.3 ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์  
  ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 
  กับธุรกิจของบริษัทฯ

 ห�กคณะกรรมก�รของบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิ�ร ไม่ดำ�เนนิก�รให้มี
ก�รปรบัปรงุแก้ไขภ�ยในเวล�ต�มทีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนด 
กรรมก�รตรวจสอบร�ยใดร�ยหนึ่ง อ�จร�ยง�นว่�มีร�ยก�รหรือ 
ก�รกระทำ�ดังกล่�วต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 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.

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.
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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 1 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. 
  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 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,  

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

 1. ได้รบัแต่งตัง้จ�กคณะกรรมก�รบรษิทัและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
  ของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมก�รตรวจสอบ
 2. กรรมก�รตรวจสอบต้องเป็นกรรมก�รอิสระ
  โดยคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ มีดังนี้
  ก) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
   ทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  
   หรอืนติบิคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมก�ร 
   ถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมก�รอสิระร�ยนัน้ๆ ด้วย
  ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น  
   ลกูจ้�ง พนกัง�น ทีป่รกึษ�ที่ได้เงนิเดอืนประจำ� หรอืผูม้ี 
   อำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
   บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล 
   ทีอ่�จมคีว�มขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมลีกัษณะ 
   ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี
  ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือ 
   โดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ยในลักษณะที่เป็นบิด�  
   ม�รด� คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 
   ของผูบ้รหิ�ร ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ ผูม้อีำ�น�จควบคมุ หรอื 
   บคุคลทีจ่ะได้รบัก�รเสนอให้เป็นผูบ้รหิ�รหรอืผูม้อีำ�น�จ 
   ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  ง) ไม่มหีรอืเคยมคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่  
   บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแย้ง  
   ในลกัษณะทีอ่�จเป็นก�รขดัขว�งก�รใช้วจิ�รณญ�ณอย่�ง 
   อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่  
   กรรมก�รซึง่ไม่ใช่กรรมก�รอสิระ หรอืผูบ้รหิ�รของผูท้ีม่ี 
   คว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
   บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแย้ง เว้นแต่ 
   จะได้พ้นจ�กก�รมลีกัษณะดงักล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี 
  จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่  
   บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�ม  
   ขดัแย้งและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ กรรมก�ร ซึง่ไม่ใช่ 
   กรรมก�รอิสระ ผู้บริห�ร หรือหุ้นส่วนผู้จัดก�รของ 
   สำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
   บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่�จมี 
   คว�มขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมลีกัษณะ 
   ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี
  ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิ�รท�งวชิ�ชพีใดๆ ซึง่รวมถงึ 
   ก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ� 
   ท�งก�รเงนิ ซึง่ได้รบัค่�บรกิ�รเกนิกว่�สองล้�นบ�ทต่อปี 
   จ�กบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
   นิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ้ให้ 
   บริก�รท�งวิช�ชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงก�รเป็น 
   ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ กรรมก�รซึง่ไม่ใช่กรรมก�รอสิระ ผูบ้รหิ�ร 
   หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัก�รของผูใ้ห้บรกิ�รวชิ�ชพีนัน้ด้วย เว้นแต่ 
   จะได้พ้นจ�กก�รมลีกัษณะดงักล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี 
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  ช) ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน 
   ของกรรมก�รของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ 
   ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ
  ซ) ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเหน็อย่�ง 
   เป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รบัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั  
  ให้ตัดสินใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือ 
  นิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
 4. ไม่เป็นกรรมก�รของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อย 
  ลำ�ดับเดียวกันเฉพ�ะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 5. มีหน ้�ที่ ในลักษณะเดียวกับที่กำ�หนดไว ้ ในประก�ศ 
  ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่�ด้วยคุณสมบัติและ 
  ขอบเขตก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 6. มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ 
  ในฐ�นะกรรมก�รตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมกีรรมก�รตรวจสอบ 
  อย่�งน้อย 1 คน ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะ 
  ส�ม�รถทำ�หน้�ทีใ่นก�รสอบท�นคว�มน่�เชือ่ถอืของงบก�รเงนิได้ 

อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  เป็นผูน้ำ�ในก�รบรหิ�รง�นของบรษิทัฯ ให้เป็นไปต�มวตัถปุระสงค์  
  ข้อบังคับ และแผนง�นที่ได้รับอนุมัติจ�กมติที่ประชุม 
  คณะกรรมก�รบรษิทั หรอืมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ประโยชน์ 
  สูงสุดของบริษัทฯ
  เป็นผู้พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของบริษัทฯ เพื่อแข่งขันกับ 
  คู่แข่งได้
  มีอำ�น�จแต่งตั้งคณะทำ�ง�นต่�งๆ เพื่อให้มีก�รจัดก�รที่ดี  
  และให้มีอำ�น�จในก�รมอบอำ�น�จช่วง และมอบหม�ย 
  ให้บุคคลอื่นๆ ปฏิบัติง�นเฉพ�ะอย่�งแทนได้ ภ�ยใต้กรอบ 
  ของกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
  ตดิต�มและประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ อย่�งสมำ�่เสมอ  
  เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กปัจจัยต่�งๆ ทั้งภ�ยนอกและ 
  ภ�ยในบริษัทฯ
  พจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตกลงเข้�ทำ� 
  ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รเกี่ยวกับก�รได้ม�หรือ 
  จำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต�ม 
  คว�มหม�ยที่กำ�หนดต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับ 
  หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับกับร�ยก�ร 
  ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือก�รได้ม� หรือ 
  จำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี  
  ทั้งนี้ จะต้องให้บริษัทฯ ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�ร 
  ที่ประก�ศดังกล่�วกำ�หนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
  มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รใช้จ่�ยเงินในก�รดำ�เนินกิจก�ร 
  ของบริษัทฯ และมีอำ�น�จในก�รสั่งจ่�ยเช็ค และลงน�ม 
  ในเอกส�รก�รเงินของธน�ค�รต่�งๆ ต�มที่ได้รับอนุมัติจ�ก 
  คณะกรรมก�รบริษัท

   subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or juristic  
   person which may cause conflicts of interest,  
   and neither being nor having been major share 
   holders, non-independent director, executive, or  
   partner of the professional advisor unless the  
   foregoing relationship has ended not less than 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.
 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  
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  ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร 
  บริษัทเป็นคร�วๆ ไป 

อำานาจหน้าที่ของรองกรรมการผู้จัดการ

  ควบคุมดูแลก�รบริห�รง�นประจำ�วันของบริษัทฯ
  ดำ�เนินก�รหรือปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่ได้รับ 
  อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รผู้จัดก�ร
  มอีำ�น�จพจิ�รณ�ว่�จ้�งพนกัง�นและบรรจแุต่งตัง้ ตลอดจน 
  โอนย้�ยข้�มส�ยง�น หรือก�รให้พ้นจ�กก�รเป็นพนักง�น  
  รวมถึงก�รกำ�หนดอัตร�ค่�จ้�ง ค่�ตอบแทน และสวัสดิก�ร 
  เกี่ยวกับพนักง�นทั้งหมดของบริษัทฯ
  มอีำ�น�จในก�รออกระเบยีบ เพือ่ให้ก�รปฏบิตังิ�นเป็นไปต�ม 
  นโยบ�ย และเพื่อรักษ�ระเบียบวินัยก�รทำ�ง�นของบริษัทฯ
  มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รใช้จ่�ยเงินในก�รดำ�เนินกิจก�ร 
  ของบริษัทฯ และมีอำ�น�จในก�รสั่งจ่�ยเช็คและลงน�ม 
  ในเอกส�รก�รเงินของธน�ค�รต่�งๆ ต�มที่ได้รับอนุมัติจ�ก 
  คณะกรรมก�รบริษัท
  มีอำ�น�จในก�รเปิดเผยส�รสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นและบุคคล 
  ภ�ยนอก และจดัให้บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์และวธิกี�รเกีย่วกบั 
  ก�รเปิดเผยส�รสนเทศและก�รปฏบิตัใิดๆ ของบรษิทัฯ ให้เป็น 
  ไปต�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลกัทรพัย์และ/หรอืคณะกรรมก�ร 
  กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหม�ย 
  ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด 
  ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร 
  บริษัทเป็นคร�วๆ ไป

อำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท	

 คณะกรรมก�รบรษิทั ได้แต่งตัง้ น�งอ�รย� เตช�นนัท์ รองกรรมก�ร 
ผู ้จัดก�รเป็นเลข�นุก�รบริษัท โดยให้มีหน้�ที่รับผิดชอบต�ม 
ข้อกำ�หนดแห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ คือ ก�รจัดทำ�และเก็บ 
รักษ�เอกส�รสำ�คัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมก�ร ร�ยง�น
ก�รประชมุคณะกรรมก�ร หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมก�ร ร�ยง�น
ก�รประชุมผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร
และผู้บริห�ร รวมทั้งให้มีหน้�ที่รับผิดชอบก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
และก�รจัดประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 ทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั เอฟ บ ี (ประเทศไทย) จำ�กดั  
ยังไม่ได้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รจ่�ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก�รจ่�ย 
เงินปันผลจะจ่�ยต�มมติของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ซึ่งเสนอโดย 
คณะกรรมก�รบริษัท 

  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. 
  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 share 
  holders 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 Mrs. 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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คณะผู้บริหาร Management Team

นายสมชัย			 ไชยศุภรากุล										   
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ University of Leicester, 
  อังกฤษ
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) :   
  หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP)  
  (ปี 2547)

ประสบการณ์การทำางาน     
 2538	-	ปัจจุบัน 
  กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป  
  กรรมก�ร บจ. เอฟ บี (ประเทศไทย)   
  กรรมก�ร บจ. คัสตอม แพค            

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 หุ้นส�มัญ 250,000 หุ้น (1.40%)

นางอารยา			 เตชานันท์			

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ Wichita State University, 
  สหรัฐอเมริก�
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP)  
  (ปี 2546)

ประสบการณ์การทำางาน   
 2538	-	ปัจจุบัน   
  รองกรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป 
  กรรมก�ร บจ. เอฟ บี (ประเทศไทย)
  กรรมก�ร บจ. คัสตอม แพค 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 หุ้นส�มัญ 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%)

Mrs.	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%)
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นายถิรชัย			 จารุวนากุล		

คุณวุฒิการศึกษา
  ปริญญ�โท ส�ข�บัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ประสบการณ์การทำางาน   
 2555	-	ปัจจุบัน   
  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีก�รเงินและปฏิบัติก�ร บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป
 2549	-	2555
  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีก�รเงิน บมจ. ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส
 2545	-	2549
  ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีก�รเงินอ�วุโส บจ. แคดเบอรี อ�ดัมส์ 
  (ประเทศไทย)
 2544	-	2545
  ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รเฉพ�ะกิจอ�วุโส บมจ. ธน�ค�ร
  สแตนด�ร์ด ช�ร์เตอร์ด นครธน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 ไม่มี

นายภูอิช				 สวัสดิบุญชัย	

คุณวุฒิการศึกษา  
  ปริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รทั่วไป มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ประสบการณ์การทำางาน    
 2554	-	ปัจจุบัน
  ผู้จัดก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป
 2553
  ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ระบบซัพพล�ยเชน บจ. เอ็ม เอ็ม 
  เอส วี เอส 
 2550	-	2552
  ผู้จัดก�รระบบส�รสนเทศ บจ. พูเรค ประเทศไทย
 2539	-	2549
  ผู้จัดก�รฝ่�ยส�รสนเทศ บจ. ฟ�ร์ม�เซีย ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 ไม่มี

Mr.	Thirachai		 Jaruvanakul		

Education
  Master of Science, Accounting, Thammasart University  

Working	Experience:		
 2012	-	Present
  Commercial Director, White Group Public Co., Ltd.
 2006	-	2012
  Financial Controller, Thainox Stainless Public Co., Ltd. 
 2002	-	2006
  Senior Finance Manager, Cadbury Adams (Thailand) 
  Ltd. 
 2001	-	2002
  Senior Taskforce Manager, Standard Chartered
  Nakornthon Bank Public Co., Ltd.

Shareholding:		
 none

Mr.	Phu-it			 Sawatdiboonchai	

Education
  Bachelor of Business Administration (B.B.A.), 
  General Management, Ramkhamhaeng University

Working	Experience:
 2011	-	present
  IT Manager, White Group Public Co., Ltd.
 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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ทีมขายและการตลาด Sales and Marketing Team

  นางอุษา	 ขันธทัตบำารุง 

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
แผนกเคมีภัณฑ์อุตส�หกรรมนำ้�มันและปิโตรเคมี
 

		นางสาวสิริพร	 โตมา	

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
แผนกเคมีภัณฑ์อุตส�หกรรมอ�ห�ร                                  

		นางสาวจีราภรณ์			 อาชายุทธการ	

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
แผนกเคมวีเิคร�ะห์และอปุกรณ์ห้องปฏบิตักิ�ร                 

		นายต่อพงษ์			 จิตต์ภัทรวงศ์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
แผนกเคมวีเิคร�ะห์และอปุกรณ์ห้องปฏบิตักิ�ร 

		นายธนพล	 ปิยะปัทมฉัตร	

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
แผนกเคมีภัณฑ์อุตส�หกรรมเคลือบผิวและพล�สติก

		นายศรีกานต์	 โกปาลราว	เดสปานเด	

ผู้จัดการทั่วไป
แผนกอุตส�หกรรมโอลิโอเคมิคัล

  Mrs.	Usa		 Khanthatatbumroong

Product	Manager,
Petroleum & Petrochemicals Division

		Miss	Siriporn	 Toma

Product	Manager,
Food Industry Division

		Miss	Cheeraporn		 Achayuthakan

Product	Manager, 
Laboratory Chemicals and Equipment Division

		Mr.	Tohpong	 Jitpattarawong

Product	Manager,	
Laboratory Chemicals and Equipment Division

		Mr.	Thanapol		 Piyapattamachat

Product	Manager, 
Chemicals for Coating and Plastics Industry Division

		Mr.	Shrikant			 Gopalrao		Deshpande

General	Manager,	
Oleochemicals Industry Division
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Major Shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วันที่	29	มีนาคม	2556
Top	Ten	Major	Shareholders	as	at	29	March	2013

	 ผู้ถือหุ้น	 จำานวนหุ้น	 ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด
	 Shareholders	 Number	of	Shares	 Percentage	of	Total	Shares

 1. บริษัท โอสถสภ� จำ�กัด  4,171,118 23.37 
  (บุคคลติดต่อ : น�งส�วนวลลออ  ม�นะพันธุ์พงศ์) 
  Osotsapa Co., Ltd.
  (Contact person: Miss Nuanlaor Manaphanponse)

 2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำ�กัด 1,570,200 8.80 
  (บุคคลติดต่อ : น�งส�วจิรประภ�  แสงจันทร์) 
  M.D.X. Assets Co., Ltd.
  (Contact person: Miss Jiraprapa Sangchan)

 3. น�งมนธิร�  สัตย�วัฒน�  860,000 4.82
  Mrs. Montira  Satyawadhana 

 4. น�งส�วศศิม�  กัลย�ณมิตร 840,000 4.71
   Miss Sasima  Kalyanamitr

 5. น�งสวิตต�  จ�รุเจตรังสรรค์ 723,000 4.05
  Mrs. Savitta  Jarujetrungsan

 6. ร.ต.กิตติ บุญโพธิ์อภิช�ติ  587,500 3.29
  First Lieutenant Kitti  Boonphoapichart

 7. น�งส่องศรี กัลย�ณมิตร 503,500 2.82
  Mrs. Songsri Kalyanamitr

 8. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด                                  421,100      2.36
  Thai NVDR Co., Ltd.

 9. น�ยปิติช�   ผ�สุพงษ์                                  374,200      2.10
  Mr. Piticha  Phasupongse

 10. น�งมิตรธีร� ลีละยุทธโยธิน 300,000 1.68
  Mrs. Mitrteera  Leelayuthyothin 

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.
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 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบรษิทั ไว้ท์กรุป๊ จำ�กดั (มห�ชน) 
ประกอบด้วยกรรมก�รอสิระจำ�นวน 3 ท่�น ซึง่มคีณุสมบตัติ�มเกณฑ์ 
ทีก่ำ�หนดโดยตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ปฏบิตัติ�มขอบเขต 
หน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบต�มที่ได้รบัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร 
บริษัท 

 ในรอบปี 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุม 4 ครั้ง  
ในก�รประชุมแต่ละครั้งกรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นเข้�ร่วมประชุม 
ครบถ้วน โดยสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

  สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�สที่ผ่�นก�รสอบท�นจ�ก 
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญ�ต และงบก�รเงินประจำ�ปี 2556 ที่ผ่�น 
ก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เพื่อให้มั่นใจว่�งบก�รเงิน 
จัดทำ�ขึ้นต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป และก�รเปิดเผยข้อมูล 
เป็นไปอย่�งถูกต้องและเพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
มีคว�มเห็นว่�บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและ 
ก�รเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องต�มควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�ร
บัญชีที่รับรองทั่วไป และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท 
เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

  สอบท�นร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมี 
คว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�งบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบคุคล 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รตกลงเข้�ทำ�ร�ยก�รมีคว�มสมเหตุ 
สมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

  พิจ�รณ�ร�ยง�นก�รประเมินระบบควบคุมภ�ยในของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต และมีคว�มเห็นว่�ก�รควบคุมภ�ยในของ 
บริษัทฯ มีคว�มเหม�ะสมเพียงพอ

 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. 

 During 2013, the Audit Committee held 4 meetings, 
with all members present at each meeting. The main activities 
of the Audit Committee are here below summarized:

  Reviewed quarterly financial statements and 2013 
annual financial statements which have been audited by  
the independent auditor to make sure that the financial 
statements have been prepared according to the generally 
accepted accounting principles, and the disclosures are 
accurate and adequate. The Audit Committee believes  
that the Company prepared the financial reporting and 
disclosures in accordance with generally accepted accounting 
principles, and that the financial statements be submitted  
to the Board of Directors for consideration.

  Reviewed any inter-related transactions or 
transaction that might have conflict of interests between  
the Company and its affiliates or related persons to ensure 
the reasonableness of the transaction and for the utmost 
benefit of the Company.

  Considered the independent auditor’s evaluation 
report on internal control and has agreed that the Company’s 
internal control is adequately appropriate.

เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน) To:		 The	Shareholders	of	White	Group	Public		
	 Company	Limited

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee’s Report
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ผศ.	ดร.พิมพ์พนา		ปีตธวัชชัย
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
21 กุมภ�พันธ์ 2557

Asst.	Prof.	Dr.	Pimpana		Peetathawatchai
Chairman of the Audit Committee
21 February 2014

  สอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ 
ตล�ดหลกัทรพัย์ฯ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์และคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์ และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  สอบท�นคณุสมบตัขิองผูต้รวจสอบบญัช ีคณุภ�พ ม�ตรฐ�น
ก�รทำ�ง�น คว�มเชี่ยวช�ญ คว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติง�น และ 
ค่�ตอบแทน เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อขออนุมัติ 
ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ให้แต่งตั้งบริษัท สำ�นักง�น  
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำ�หรับปี 2557  
ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่เสนอแต่งตั้งมีคว�มเป็นอิสระและไม่มี 
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้ง 
ท�งผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�ว และมีคุณสมบัติถูกต้องต�ม
ประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยภ�พรวมแล ้ ว  คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว ่ �  
คณะกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ มีจริยธรรมและคว�มมุ่งมั่น
ในก�รปฏบิตัหิน้�ทีเ่พือ่ให้บรรลเุป้�หม�ยของบรษิทัอย่�งมคีณุภ�พ 
และได้ใหค้ว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนนิง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกจิก�ร
ที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้

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

  Reviewed qual i f icat ions, qual i ty, standard, 
independency, and remuneration of the External Auditor to 
propose to the Board of Directors and to the 2014 Annual 
General Meeting of Shareholders to appoint Ernst & Young  
Office Limited as the external auditor for year 2014.  
The proposed certified auditor is independent with no conflict 
of interest with the Company, its subsidiaries, management, 
major shareholders, or related persons, and possesses proper 
qualifications in accordance with the notifications of the Stock 
Exchange of Thailand.

In summary, the Audit Committee gave judgment that 
the Board of Directors and the Management have operated 
in an ethical manner and with determination in performing 
duties professionally to achieve the Company’s goal, and are 
committed to effective and transparent corporate governance 
principles.





งบการเงิน
Financial Statements
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ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงนิรวมของบรษิทั ไว้ท์กรุป๊ จำ�กดั 
(มห�ชน) และบรษิทัย่อย ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง 
ก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชี
ที่สำ�คัญและหม�ยเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบก�รเงินเฉพ�ะ
กิจก�รของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู ้บริห�รเป็นผู ้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนอ 
งบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น 
ท�งก�รเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู ้บริห�ร 
พจิ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพือ่ให้ส�ม�รถจดัทำ�งบก�รเงนิทีป่ร�ศจ�กก�รแสดง
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นส�ระสำ�คญัไม่ว่�จะเกดิจ�กก�รทจุรติ
หรอืข้อผดิพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�เป็นผูร้บัผดิชอบในก�รแสดงคว�มเหน็ต่องบก�รเงนิ 
ดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�น 
ตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติ 
ต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�น 
ตรวจสอบเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่� งบก�รเงิน
ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ
หรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม� 
ซึ่งหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผย 
ข้อมูลในงบก�รเงิน วิธีก�รตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 
ของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึก�รประเมนิคว�มเสีย่งจ�กก�รแสดงข้อมลู 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิด 
จ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว  
ผู ้สอบบัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ� 
และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร  
เพื่ อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่ เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์  
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของ

I have audited the accompanying consolidated financial 
statements of White Group Public Company Limited and its  
subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial 
position as at 31 December 2013, 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 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report

To	The	Shareholders	of	White	Group	Public	
Company	Limited
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ก�รควบคุมภ�ยในของกิจก�ร ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รประเมิน 
คว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุ 
สมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้ง 
ก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม

ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข ้�พเจ้�ได้รับ 
เพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของ
ข้�พเจ้�

ความเห็น

ข้�พเจ้�เหน็ว่�งบก�รเงนิข้�งต้นนีแ้สดงฐ�นะก�รเงนิ ณ วนัที่  
31 ธันว�คม 2556 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับปี 
สิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั ไว้ท์กรุป๊ จำ�กดั (มห�ชน) และบรษิทัย่อย  
และเฉพ�ะของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) โดยถูกต้องต�ม 
ที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้�พเจ้�ขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3  
เกีย่วกบัก�รเปลีย่นแปลงนโยบ�ยก�รบญัช ีเนือ่งจ�กก�รนำ�ม�ตรฐ�น 
ก�รบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภ�ษีเงินได้ ม�ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับ 
ย้อนหลังงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  
เพื่อสะท้อนร�ยก�รปรับปรุงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี 
ดังกล่�ว นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้นำ�เสนองบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม 
และงบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 1 มกร�คม  
2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับ
ภ�ษีเงินได้ดังกล่�วด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้�พเจ้�มิได้แสดงคว�มเห็น
อย่�งมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่�งใด

โสภณ		เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 3182
บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
กรุงเทพฯ : 21 กุมภ�พันธ์ 2557

Sophon		Permsirivallop
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 21 February 2014

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 2013, and 
their financial performance and cash flows for the year then ended,  
in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Emphasis	of	matter

I draw attention to Note 3 to the financial statements  
regarding the change in accounting policy made due to the adoption  
of Thai Accounting Standard 12 Income Taxes. The Company 
has restated the consolidated and separate financial statements  
for the year ended 31 December 2012, presented herein as 
comparative information, to reflect the adjustment resulting  
from such change in accounting policy. The Company has also  
presented consolidated and separate statements of financial  
position as at 1 January 2012 as comparative information,  
using the same accounting policy for income taxes. My opinion  
is not qualified in respect of this matter.
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งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนทั่วไป

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

 8 270,521,682  185,363,819  352,383,555  239,742,520  182,143,502  336,550,841 

 9 509,998,644  573,191,031  294,085,083  509,998,644  554,391,031  294,085,083 

 7, 10 195,469,899  184,266,321  166,877,529  190,684,274  177,263,422  161,368,033 

 11 147,429,539  178,921,039  198,883,966  138,508,973  176,713,975  196,685,821 

   7,296,434  6,439,133  5,167,364  6,864,276  6,363,376  5,123,064 

	 	 1,130,716,198		 1,128,181,343		 1,017,397,497		 1,085,798,687		 1,096,875,306		 993,812,842	

      

 12  -   -   -   27,751,020   3,751,020   3,751,020 

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

 14 278,627,584  279,667,383  289,275,626  400,287,462  279,667,383  289,275,626 

 15 149,329,321  16,493,783  14,625,614  19,954,846  16,354,753  14,466,173 

 16 1,674,303  1,783,058  1,469,524  1,508,127  1,770,953  1,461,126 

 4, 23.1 295,534  881,685  3,956,963   -  753,891  3,830,366 

  141,525  189,382  247,042  136,175  136,675  136,675 

	 	 530,068,267		 399,015,291		 409,574,769		 549,637,630		 402,434,675		 412,920,986	

	 	 1,660,784,465		 1,527,196,634		 1,426,972,266		 1,635,436,317		 1,499,309,981		 1,406,733,828

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31	ธันวาคม	
2556

31	ธันวาคม	
2556

1 มกราคม 2555 1 มกราคม 255531 ธันวาคม 
2555

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 
2555

(ปรับปรุงใหม่)
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Statements of financial position
White Group Public Company Limited and its subsidiary

(Unit: Baht)

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

Assets
Current	assets

Cash and cash equivalents

Current investments

Trade and other receivables

Inventories

Other current assets

Total	current	assets

Non-current	assets

Investments in subsidiary

Other investment

Investment properties 

Property, plant and equipment 

Intangible assets 

Deferred tax assets

Other non-current assets

Total	non-current	assets

Total	assets

 8 270,521,682  185,363,819  352,383,555  239,742,520  182,143,502  336,550,841 

 9 509,998,644  573,191,031  294,085,083  509,998,644  554,391,031  294,085,083 

 7, 10 195,469,899  184,266,321  166,877,529  190,684,274  177,263,422  161,368,033 

 11 147,429,539  178,921,039  198,883,966  138,508,973  176,713,975  196,685,821 

   7,296,434  6,439,133  5,167,364  6,864,276  6,363,376  5,123,064 

	 	 1,130,716,198		 1,128,181,343		 1,017,397,497		 1,085,798,687		 1,096,875,306		 993,812,842	

      

 12  -   -   -   27,751,020   3,751,020   3,751,020 

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

 14 278,627,584  279,667,383  289,275,626  400,287,462  279,667,383  289,275,626 

 15 149,329,321  16,493,783  14,625,614  19,954,846  16,354,753  14,466,173 

 16 1,674,303  1,783,058  1,469,524  1,508,127  1,770,953  1,461,126 

 4, 23.1 295,534  881,685  3,956,963   -  753,891  3,830,366 

  141,525  189,382  247,042  136,175  136,675  136,675 

	 	 530,068,267		 399,015,291		 409,574,769		 549,637,630		 402,434,675		 412,920,986	

	 	 1,660,784,465		 1,527,196,634		 1,426,972,266		 1,635,436,317		 1,499,309,981		 1,406,733,828

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 31	December	
2013

31	December	
2013

1 January 2012 1 January 201231 December 
2012

(Restated)

31 December 
2012

(Restated)



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)78

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
 ทุนจดทะเบียน 
  หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
  หุ้นสามัญ 17,850,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�าไรสะสม
 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย
 ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ 
 ควบคุมของบริษัทย่อย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 7,17 115,258,363 92,040,788 95,679,516 117,716,000 88,887,362 92,417,766
  15,223,788 18,132,093 27,666,779 14,689,233 16,728,275 26,621,641
 18 10,815,079 10,145,687 11,458,397 10,532,424 10,064,348 10,198,949

	 	 141,297,230	 120,318,568	 134,804,692	 142,937,657	 115,679,985	 129,238,356

  40,767,775 38,851,200 30,687,660 41,367,775 38,851,200 30,687,660
 19 10,340,701 15,516,999 15,881,491 8,853,504 14,866,847 15,249,482
 4,23.1 2,005,638 - - 2,005,638 - -
  11,981,714 6,169,256 2,989,175 11,981,714 6,169,256 2,989,175

	 	 65,095,828	 60,537,455	 49,558,326	 64,208,631	 59,887,303	 48,926,317

	 	 206,393,058	 180,856,023	 184,363,018	 207,146,288	 175,567,288	 178,164,673

 20 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

 20 178,500,000 178,500,000 178,500,000 178,500,000 178,500,000 178,500,000
  225,335,000 225,335,000 225,335,000 225,335,000 225,335,000 225,335,000

 21 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
  1,019,459,201 911,491,172 808,108,968 994,455,029 889,907,693 794,734,155

  1,453,294,201 1,345,326,172 1,241,943,968 1,428,290,029 1,323,742,693 1,228,569,155

  1,097,206 1,014,439 665,280 - - - 

	 	 1,454,391,407	 1,346,340,611	 1,242,609,248	 1,428,290,029	 1,323,742,693	 1,228,569,155

	 	 1,660,784,465	 1,527,196,634	 1,426,972,266	 1,635,436,317	 1,499,309,981	 1,406,733,828

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31	ธันวาคม	
2556

31	ธันวาคม	
2556

1 มกราคม 2555 1 มกราคม 255531 ธันวาคม 
2555

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 
2555

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

Liabilities and 
 shareholders’ equity
Current	liabilities
Trade and other payables
Income tax payable
Other current liabilities

Total	current	liabilities

Non-current	liabilities
Deposit from customers
Provision for long-term 
 employee benefits
Deferred tax liabilities
Other non-current liabilities

Total	non-current	liabilities

Total	liabilities

Shareholders’	equity
Share capital
 Registered
  30,000,000 ordinary shares of 
   Baht 10 each
 Issued and fully paid up
  17,850,000 ordinary shares of 
   Baht 10 each
Share premium
Retained earnings
 Appropriated - statutory reserve
 Unappropriated

Equity attributable to owners of 
 the Company
Non-controlling interests of  
 the subsidiary

Total	shareholders’	equity

Total	liabilities	and	
	 shareholders’	equit

 7,17 115,258,363 92,040,788 95,679,516 117,716,000 88,887,362 92,417,766
  15,223,788 18,132,093 27,666,779 14,689,233 16,728,275 26,621,641
 18 10,815,079 10,145,687 11,458,397 10,532,424 10,064,348 10,198,949

	 	 141,297,230	 120,318,568	 134,804,692	 142,937,657	 115,679,985	 129,238,356

  40,767,775 38,851,200 30,687,660 41,367,775 38,851,200 30,687,660

 19 10,340,701 15,516,999 15,881,491 8,853,504 14,866,847 15,249,482
 4,23.1 2,005,638 - - 2,005,638 - -
  11,981,714 6,169,256 2,989,175 11,981,714 6,169,256 2,989,175

	 	 65,095,828	 60,537,455	 49,558,326	 64,208,631	 59,887,303	 48,926,317

	 	 206,393,058	 180,856,023	 184,363,018	 207,146,288	 175,567,288	 178,164,673
       

 20 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

 20 178,500,000 178,500,000 178,500,000 178,500,000 178,500,000 178,500,000
  225,335,000 225,335,000 225,335,000 225,335,000 225,335,000 225,335,000  

 21 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
  1,019,459,201 911,491,172 808,108,968 994,455,029 889,907,693 794,734,155

  1,453,294,201 1,345,326,172 1,241,943,968 1,428,290,029 1,323,742,693 1,228,569,155

  1,097,206 1,014,439 665,280 - - - 

	 	 1,454,391,407	 1,346,340,611	 1,242,609,248	 1,428,290,029	 1,323,742,693	 1,228,569,155

	 	 1,660,784,465	 1,527,196,634	 1,426,972,266	 1,635,436,317	 1,499,309,981	 1,406,733,828

Statements of financial position (continued)
White Group Public Company Limited and its subsidiary

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 31	December	
2013

31	December	
2013

1 January 2012 1 January 201231 December 
2012

(Restated)

31 December 
2012

(Restated)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรขาดทุน :
รายได้

รายได้จากการขาย  897,750,677 882,919,787 863,119,688 850,113,968 

รายได้ค่าเช่าและบริการ  138,384,468 134,706,925 137,261,053 128,620,170 

รายได้ค่านายหน้า  7,885,899 5,689,600 7,885,899 5,689,600 

รวมรายได้	 	 1,044,021,044	 1,023,316,312	 1,008,266,640	 984,423,738	

ต้นทุน

ต้นทุนสินค้าที่ขาย  704,522,281 672,910,371 676,519,969 650,404,479 

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ  35,513,410 37,261,003 34,320,888 34,774,845 

รวมต้นทุน	 	 740,035,691	 710,171,374	 710,840,857	 685,179,324	

ก�าไรขั้นต้น	 	 303,985,353	 313,144,938	 297,425,783	 299,244,414	

รายได้อื่น  39,371,743 22,627,012 38,670,882 22,157,331 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย	 	 343,357,096	 335,771,950	 336,096,665	 321,401,745	

ค่าใช้จ่ายในการขาย  34,877,474 33,222,107 32,516,989 30,753,689 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  67,062,067 63,884,592 67,517,134 63,050,897 

รวมค่าใช้จ่าย	 	 101,939,541	 97,106,699	 100,034,123	 93,804,586	

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 241,417,555	 238,665,251	 236,062,542	 227,597,159	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4, 23.2  (44,086,423)  (54,612,938)  (42,807,152)  (52,102,671)

ก�าไรส�าหรับปี	 	 197,331,132	 184,052,313	 193,255,390	 175,494,488	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก 19  (43,545)  -  671,807  -

 คณิตศาสตร์ประกันภัยของโครงการผลประโยชน์

  หลังออกจากงาน

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23.3  8,709  -  (134,361)  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	 	 (34,836)	 	-	 537,446	 	-	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 197,296,296	 184,052,313	 193,792,836	 175,494,488

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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Statements of comprehensive income 
White Group Public Company Limited and its subsidiary

(Unit: Baht)

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

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

Note 2013 2012
(Restated)

2013 2012
(Restated)

Profit or loss:
Revenues

Sales income  897,750,677 882,919,787 863,119,688 850,113,968

Rental and service income  138,384,468 134,706,925 137,261,053 128,620,170

Commission income  7,885,899 5,689,600 7,885,899 5,689,600

Total	revenues	 	 1,044,021,044	 1,023,316,312	 1,008,266,640	 984,423,738

Expenses

Cost of sales  704,522,281 672,910,371 676,519,969 650,404,479

Cost of rental and services  35,513,410 37,261,003 34,320,888 34,774,845

Total	costs	 	 740,035,691	 710,171,374	 710,840,857	 685,179,324

Gross	profit	 	 303,985,353	 313,144,938	 297,425,783	 299,244,414

Other income  39,371,743 22,627,012 38,670,882 22,157,331

Profit	before	expenses	 	 343,357,096	 335,771,950	 336,096,665	 321,401,745

Selling expenses  34,877,474 33,222,107 32,516,989 30,753,689

Administrative expenses  67,062,067 63,884,592 67,517,134 63,050,897

Total	expenses	 	 101,939,541	 97,106,699	 100,034,123	 93,804,586

Profit	before	income	tax	expenses	 	 241,417,555	 238,665,251	 236,062,542	 227,597,159

Income tax expenses 4, 23.2  (44,086,423)  (54,612,938)  (42,807,152)  (52,102,671

Profit	for	the	year	 	 197,331,132	 184,052,313	 193,255,390	 175,494,488

Other	comprehensive	income:

Actuarial gains (losses) arising from 19  (43,545)  -  671,807  -

 post-employee benefits 

Income tax effect 23.3  8,709  -  (134,361)  -

Other	comprehensive	income	for	the	year	 	 (34,836)	 	-	 537,446	 	-

Total	comprehensive	income	for	the	year	 	 197,296,296	 184,052,313	 193,792,836	 175,494,488

For the year ended 31 December 2013
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)82

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 2556 2556

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  197,247,192 183,703,154 193,255,390 175,494,488 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย

 ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  83,940 349,159

     197,331,132 184,052 ,313

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  197,213,529 183,703,154 193,792,836 175,494,488 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย

 ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  82,767 349,159

     197,296,296 184,052,313

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 24 11.05 10.29 10.83 9.83

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)
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Profit	attributable	to:

Equity holders of the Company  197,247,192 183,703,154 193,255,390 175,494,488 

Non-controlling interests of the subsidiary  83,940 349,159

     197,331,132 184,052,313

Total	comprehensive	income	attributable	to:

Equity holders of the Company  197,213,529 183,703,154 193,792,836 175,494,488 

Non-controlling interests of the subsidiary  82,767 349,159

     197,296,296 184,052,313

Earnings	per	share

Basic earnings per share

 Profit attributable to equity holders of the Company 24 11.05 10.29 10.83 9.83

(Unit: Baht)

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

Statements of comprehensive income (continued)
White Group Public Company Limited and its subsidiary

For the year ended 31 December 2013

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

Note 2013 2012
(Restated)

2013 2012
(Restated)
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งบกระแสเงินสด 
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษี  241,417,555 238,665,251 236,062,542 227,597,159 
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
 จากกิจกรรมด�าเนินงาน
 ค่าเสื่อมราคา  16,046,652 14,174,083 15,607,630 14,137,289
 ค่าตัดจ�าหน่าย  283,055 227,325 262,826 226,013 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า  976,872 244,970 406,768 76,847 
 การปรบั (เพิม่) ลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั  (3,554,371) 231,959 (3,630,961) 256,951 
 ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (321,273) (625,651) (159,594) (629,191)
 ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,600,000 - 1,600,000 - 
 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  - 1,739 - - 
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  1,327,281 2,480,708 1,164,092 2,387,665 
 ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  516,243 (30,061) 449,620 (27,748)
 ตัดจ�าหน่ายส่วนลดมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล  (607,613) (305,948) (607,613) (305,948)
 ดอกเบี้ยรับ  (19,537,504) (21,199,514) (19,061,701) (20,731,862)
 เงินปันผลรับ  (20,485,582) - (20,485,582) - 
 กลับรายการด้อยค่าอุปกรณ์  - (107,265) - (107,265)
 รายได้จากการกลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย  (151,854) (111,004) (151,854) (111,004)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
 และหนี้สินด�าเนินงาน  217,509,461 233,646,592 211,456,173 222,768,906 
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (11,540,232) (17,627,536) (13,187,402) (15,966,010)
 สินค้าคงเหลือ  35,045,871 19,730,968 41,835,964 19,714,895 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (635,310) 1,917,481 (241,304) 1,904,372 
 สินทรัพย์อื่น  47,857 57,660 500 - 
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  18,609,517 (3,547,190) 24,287,203 (3,441,179)
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  559,630 (1,847,533) 358,313 (669,424)
 จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  (6,547,123) (2,845,200) (6,505,628) (2,770,300)
 เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า  1,916,575 8,163,540 2,516,575 8,163,540 
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  5,812,458 3,180,081 5,812,458 3,180,081 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  260,778,704 240,828,863 266,332,852 232,884,881 
 จ่ายภาษีเงินได้  (44,348,155) (61,072,346) (42,220,698) (58,919,562)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 216,430,549	 179,756,517	 224,112,154	 173,965,319

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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(Unit: Baht)

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

Cash flows from operating activites
Profit before tax  241,417,555 238,665,251 236,062,542 227,597,159 
Adjustments to reconcile profit before tax to
 net cash provided by (paid from) operating activities:
 Depreciation  16,046,652 14,174,083 15,607,630 14,137,289
 Amortisation  283,055 227,325 262,826 226,013 
 Allowance for doubtful accounts
  - trade account receivable  976,872 244,970 406,768 76,847 
 (Increase) decrease of inventory to 
  net realisable value  (3,554,371) 231,959 (3,630,961) 256,951 
 Gain on sales of property, plant and equipment  (321,273) (625,651) (159,594) (629,191)
 Impairment of property, plant and equipment  1,600,000 - 1,600,000 - 
 Loss on sales of intangible assets  - 1,739 - - 
 Provision for long-term employee benefits  1,327,281 2,480,708 1,164,092 2,387,665 
 Loss (gain) from unrealised exchange rate  516,243 (30,061) 449,620 (27,748)
 Amortisation of discount on government bonds  (607,613) (305,948) (607,613) (305,948)
 Interest income  (19,537,504) (21,199,514) (19,061,701) (20,731,862)
 Dividend income  (20,485,582) - (20,485,582) - 
 Reversal impairment of fixed asset  - (107,265) - (107,265)
 Reversal of accrued dividend payable  (151,854) (111,004) (151,854) (111,004)

Profit from operating activities before
 changes in operating assets and liabilities  217,509,461 233,646,592 211,456,173 222,768,906 
Operating assets (increase) decrease
 Trade and other receivables  (11,540,232) (17,627,536) (13,187,402) (15,966,010)
 Inventories  35,045,871 19,730,968 41,835,964 19,714,895 
 Other current assets  (635,310) 1,917,481 (241,304) 1,904,372 
 Other assets  47,857 57,660 500 - 
Operating liabilities increase (decrease)
 Trade and other payables  18,609,517 (3,547,190) 24,287,203 (3,441,179)
 Other current liabilities  559,630 (1,847,533) 358,313 (669,424)
 Paid for long-term employee benefits  (6,547,123) (2,845,200) (6,505,628) (2,770,300)
 Deposit from customers  1,916,575 8,163,540 2,516,575 8,163,540 
 Other non-current liabilities  5,812,458 3,180,081 5,812,458 3,180,081 

Cash flows from operating activities  260,778,704 240,828,863 266,332,852 232,884,881 
 Cash paid for corporate income tax  (44,348,155) (61,072,346) (42,220,698) (58,919,562)

Net	cash	flows	from	operating	activities	 	 216,430,549	 179,756,517	 224,112,154	 173,965,319

Statements of cash flows
White Group Public Company Limited and its subsidiary

For the year ended 31 December 2013

Consolidated 
financial statements

Note 2013 2012 2013 2012

Separate 
financial statements
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  (81,200,000) (193,800,000) (100,000,000) (175,000,000)

เงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล (เพิ่มขึ้น) ลดลง  145,000,000  (85,000,000) 145,000,000  (85,000,000)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  (24,000,000) - 

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ  19,269,764  18,010,264  18,802,104  17,587,178 

เงินสดรับจากเงินปันผล  20,485,582  -  20,485,582  - 

เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (8,483,660) (2,940,423) (132,483,660) (2,940,423)

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (138,469,038) (3,538,037) (6,454,446) (3,518,114)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (174,300) (548,525) -  (535,840)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,283,177  709,664  1,121,495  709,664 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  5,927  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	 (42,288,475)	 (267,101,130)	 (77,528,925)	 (248,697,535)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล  (88,984,211) (79,675,123) (88,984,211) (79,675,123)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 (88,984,211)	 (79,675,123)	 (88,984,211)	 (79,675,123)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	 85,157,863		 (167,019,736)	 57,599,018		 (154,407,339)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	 8	 270,521,682		 185,363,819		 239,742,520		 182,143,502

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

 รายการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  ที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระเพิ่มขึ้น  3,451,597  324,371  3,451,597  324,371

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Cash flows from investing activities

Increase in short-term investments  (81,200,000) (193,800,000) (100,000,000) (175,000,000)

(Increase) decrease in government bond short-term

 investments  145,000,000  (85,000,000) 145,000,000  (85,000,000)

Increase in investments in subsidiary  -  -  (24,000,000) - 

Cash received from interest income  19,269,764  18,010,264  18,802,104  17,587,178 

Cash received from dividend income  20,485,582  -  20,485,582  - 

Cash flow for acquisition of investment properties  (8,483,660) (2,940,423) (132,483,660) (2,940,423)

Cash flow for acquisition of property, 

 plant and equipment  (138,469,038) (3,538,037) (6,454,446) (3,518,114)

Cash flow for acquisition of intangible assets  (174,300) (548,525) -  (535,840)

Cash received from sales of property, 

 plant and equipment  1,283,177  709,664  1,121,495  709,664 

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

Net	cash	flows	used	in	investing	activities	 	 (42,288,475)	 (267,101,130)	 (77,528,925)	 (248,697,535)

Cash flows from financing activities

Dividend paid  (88,984,211) (79,675,123) (88,984,211) (79,675,123)

Net	cash	flows	used	in	financing	activities	 	 (88,984,211)	 (79,675,123)	 (88,984,211)	 (79,675,123)

Net	increase	(decrease)	in	cash	and	cash	equivalents	 	 85,157,863		 (167,019,736)	 57,599,018		 (154,407,339)

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

Cash	and	cash	equivalents	at	end	of	year	 8	 270,521,682		 185,363,819		 239,742,520		 182,143,502

Supplemental	cash	flows	information:

Non-cash transaction

 Increase in the construction of investment properties

  for which no cash has been paid  3,451,597  324,371  3,451,597  324,371

(Unit: Baht)

Statements of cash flows (continued)
White Group Public Company Limited and its subsidiary

For the year ended 31 December 2013

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

Note 2013 2012 2013 2012
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1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ  
การน�าเข้าและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 75 ซอยแสงจันทร์-
รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้งส�านักงานผู้แทนในประเทศพม่าในนามของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (ส�านักงานผู้แทน)  
โดยคาดว่าจะเรียบร้อยในไตรมาสที่ 1 ปี 2557

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี  
พ.ศ. 2543

 
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน 
ฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย  
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

	 	 	 จัดตั้งขึ้นใน	 อัตราร้อยละ
	 ชื่อบริษัท	 ลักษณะธุรกิจ	 ประเทศ	 ของการถือหุ้น

	 2556	 2555
	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้แทนจ�าหน่ายพร้อมทั้ง ไทย 99.18 95.92
 ให้บริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์
 รักษาความปลอดภัย ผลิตและ
 จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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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.

The Company is in the process to ask the permit for establishment a Representative Office in Myanmar on behalf of  
White Group Public Company Limited (Representative Office) which expects to finalise in quarter 1, 2014.

2. Basis of preparation

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 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”):

	 	 	 Country	of	 Percentage	of
	 Company’s	name	 Nature	of	business	 incorporation	 shareholding

	 2013	 2012
	 (Percent)	 (Percent)

F.B. (Thailand) Co., Ltd. Agency of security equipment Thailand 99.18 95.92
 and service maintenance, 
 produce and sale Chemicals

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

For the year ended 31 December 2013
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 ข) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย 
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

 ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

 ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

 จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น 
ของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

	 ก.	 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
  จากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด�าเนนิงาน
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบ 
อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	เรื่อง	ภาษีเงินได้

มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนด บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อน
ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ 
รอการตดับญัชมีาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4
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 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.

3.  New accounting standards

Below is a summary of accounting standards that became effective in the current accounting year and those that will become  
effective in the future.

	 (a)	 Accounting	standards	that	became	effective	in	the	current	accounting	year

Accounting standards:
TAS 12  Income Taxes
TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Financial Reporting Standard:
TFRS 8 Operating Segments

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

Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets

These accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and accounting treatment 
guidance do not have any significant impact on the financial statements, except for the following accounting standard.

TAS	12	Income	Taxes

This accounting standard requires an entity to identify temporary differences between the carrying amount of an asset 
or liability in the statement of financial position and its tax base and recognise the tax effects as deferred tax assets 
or liabilities subjecting to certain recognition criteria. The Company and its subsidiary have changed this accounting 
policy in this current period and restated the prior year’s financial statements, presented as comparative information, 
as though the Company and its subsidiary had initially recognised the tax effects as deferred tax assets or liabilities. 
The cumulative effect of this change in accounting policy has been presented in Note 4 to the financial statements.
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	 ข.	 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

  วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ ผู้เช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ  1 มกราคม 2557
  และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  1 มกราคม 2557 
  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 1 มกราคม 2557
  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557
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	 (b)	 Accounting	standards	that	will	become	effective	in	the	future

  Effective date
Accounting Standards:

TAS 1 (revised 2012)  Presentation of Financial Statements 1 January 2014
TAS 7 (revised 2012)  Statement of Cash Flows 1 January 2014
TAS 12 (revised 2012)  Income Taxes 1 January 2014
TAS 17 (revised 2012)  Leases 1 January 2014
TAS 18 (revised 2012)  Revenue 1 January 2014
TAS 19 (revised 2012)  Employee Benefits 1 January 2014
TAS 21 (revised 2012)  The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates 1 January 2014
TAS 24 (revised 2012)  Related Party Disclosures 1 January 2014
TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 1 January 2014
TAS 31 (revised 2012)  Interests in Joint Ventures 1 January 2014
TAS 34 (revised 2012)  Interim Financial Reporting 1 January 2014
TAS 36 (revised 2012)  Impairment of Assets 1 January 2014
TAS 38 (revised 2012)  Intangible Assets 1 January 2014

Financial Reporting Standards:
TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 1 January 2014
TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 1 January 2014
TFRS 4  Insurance Contracts 1 January 2016
TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 1 January 2014
TFRS 8 (revised 2012)  Operating Segments 1 January 2014

Accounting Standard Interpretations:
TSIC 15 Operating Leases - Incentives 1 January 2014
TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving 
  the Legal Form of a Lease 1 January 2014
TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014
TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs 1 January 2014

Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 1  Changes in Existing Decommissioning,  1 January 2014
  Restoration and Similar Liabilities
TFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains a Lease 1 January 2014
TFRIC 5  Rights to Interests arising from Decommissioning,  1 January 2014
  Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7  Applying the Restatement Approach under TAS 29  1 January 2014
  Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 1 January 2014
TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014
TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014
TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 1 January 2014
TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 1 January 2014
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 3 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยน�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ�านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

  งบการเงิน  งบการเงิน  งบการเงิน
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
 รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  296 - 882 754 3,957 3,830
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 เพิ่มขึ้น 2,006 2,006 - - - -
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย
 ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อยลดลง 7 - 5 - 5 -
ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,717) (2,006) 877 754 3,952 3,830

(หน่วย : พันบาท)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
	 31	ธันวาคม	2556 31 ธันวาคม 2555

  งบการเงิน  งบการเงิน
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�าไรหรือขาดทุน	:
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 2,600 2,625 3,075 3,076
ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อยลดลง (21) - (125) -
ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ลดลง (2,579) (2,625) (2,950) (3,076)
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) (0.14) (0.15) (0.17) (0.17)
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The Company’s management believes that these accounting standards, financial reporting standards, accounting  
standard interpretations and financial reporting standards interpretations will not have any significant impact on the financial  
statements for the year when they are initially applied.

4.  Cumulative effect of change in accounting policy due to the adoption of new accounting standard

During the current year, the Company and its subsidiary made the changes described in Note 3 to the financial statements 
to their significant accounting policies, as a result of the adoption of Thai Accounting Standard 12 Income Taxes.  
The cumulative effect of the changes in the accounting policies has been separately presented in the statements of changes 
in shareholders’ equity.

The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statements of comprehensive income are  
summarised below.

(Unit: Thousand Baht)

	 As	at	31	December	2013 As at 31 December 2012 As at 1 January 2012

 Consolidated Separate Consolidated Separate Consolidated Separate
 financial financial financial financial financial financial
 statements statements statements statements statements statements

Statements	of	financial	position
Increase in deferred tax assets 296 - 882 754 3,957 3,830
Increase in deferred tax 
 liabilities 2,006 2,006 - - - -
Decrease in non-controlling
 interests of the subsidiary 7 - 5 - 5 -
Increase (decrease)
 in unappropriated retained
 earnings (1,717) (2,006) 877 754 3,952 3,830

(Unit: Thousand Baht)

 For	the	year	ended For the year ended
	 31	December	2013 31 December 2012

 Consolidated Separate Consolidated Separate
 financial financial financial financial
 statements statements statements statementsร

Statements	of	comprehensive	income
Profit	or	loss:
Increase in income tax expenses 2,600 2,625 3,075 3,076
Decrease in profit attributable to non-controlling interest of 
 the subsidiary (21) - (125) -
Decrease in profit attributable to equity holders of the Company (2,579) (2,625) (2,950) (3,076)
Decrease in basic earnings per share (Baht) (0.14) (0.15) (0.17) (0.17)
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(หน่วย : พันบาท)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
	 31	ธันวาคม	2556 31 ธันวาคม 2555

  งบการเงิน  งบการเงิน
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (44) 672 - -

5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5.1	 การรับรู้รายได้
 

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสนิค้ารบัรูเ้มือ่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบั 
ผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหัก
ส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

5.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนด 
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

5.3	 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน 
โดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนี้ไม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะห์อายหุนี้ 

5.4	 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า 
 
ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากรขาเข้า ค่าขนส่ง  
หกัด้วยส่วนลดและเงนิที่ได้รบัคนืจากการซือ้สนิค้า มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัประมาณจากราคาทีค่าดว่าจะขายได้ตามปกตขิองธรุกจิหกัด้วย
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าส�าหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ�าเป็น 
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(Unit: Thousand Baht)

 For	the	year	ended	 For the year ended
	 31	December	2013 31 December 2012

 Consolidated Separate Consolidated Separate
 financial financial financial financial
 statements statements statements statements

Other	comprehensive	income:
Actuarial gain (loss) arising from defined benefit plan of 
 employees (44) 672 - -

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.
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5.5	 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

 ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธิ 
ที่ได้รบักบัมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุ จะถกูบนัทกึในส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุน

5.6	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
การลงทนุในราคาทนุซึง่รวมต้นทนุการท�ารายการ หลงัจากนัน้ 
บรษิทัฯ จะบนัทกึอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุด้วยราคาทนุ
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุค�านวณจาก
ราคาทนุโดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 5 ปี
อาคาร - 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5, 10, 15, 20 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 7, 9, 10, 20 ปี

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ใน
การค�านวณผลการด�าเนินงาน

บริษัทฯ รับรู ้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจาก 
การจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนออกจากบัญชี

5.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่า
ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุน
ของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังนี้

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 
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

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: 
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 5 ปี
อาคาร - 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5, 10, 15, 20 ปี
เครื่องจักร - 15 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 7, 9, 10, 20 ปี
อุปกรณ์และเครื่องใช้ส�านักงาน - 3, 5, 7, 9, 10 ปี
ยานพาหนะ - 5, 7 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 
ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่าย
สินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่าย
สินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัด
จ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้น
เกดิการด้อยค่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี 
ตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  
ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ดังนี้

 อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 10 ปี

5.9	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคล
หรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ 
ควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยูภ่ายใต้ 
การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

Land improvements - 5 years
Buildings -  30 years
Building improvements -  5, 10, 15, 20 years
Machinery - 15 years
Furniture and fixtures - 7, 9, 10, 20 years
Office supplies and equipment - 3, 5, 7, 9, 10 years
Motor vehicles - 5, 7 years

Depreciation is included in determining income.

No depreciation is provided on land and assets under 
construction.

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.
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นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวม
ถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ  
ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี
อ�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 

5.10	 สัญญเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและ 
ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน 
ไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิทีจ่่าย
ตามสญัญาเช่าด�าเนนิงาน รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.11	 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ใน 
งบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน
ของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท 
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้ 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการท�าสัญญา
ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้านั้น

ก�าไรและขาดทุนที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา 
แลกเปลี่ยนได้รวมอยู ่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

5.12	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
จะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่า 
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

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	 Long-term	leases

Leases of property, plant or equipment which do not transfer 
substantially all the risks and rewards of ownership are  
classified as operating leases. Operating lease  
payments are recognised as an expense in profit or loss 
on a straight-line basis over the lease term.

5.11	 Foreign	currencies

The consolidated and separate financial statements are 
presented in Baht, which is also the Company’s functional 
currency. Items of each entity included in the consolidated 
financial statements are measured using the functional  
currency of that entity.

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. 

Gains and losses on exchange are included in  
determining income.

5.12	 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. 
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการด้อยค่า 
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

5.13	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และ
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกดิรายการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 
โครงการสมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน  
สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได ้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น 
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่าย
ให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงาน 
ครบก�าหนดระยะเวลา

บริษัทฯ และบริษัทย ่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด 
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 
Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ท�าการประเมนิภาระผกูพนั
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณติศาสตร์ประกนัภยั ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่

An impairment loss is recognised in profit or loss.

5.13	 Employee	benefits

Short-term employee benefits

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

Post-employment benefits 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.

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.

Actuarial gains and losses arising from post- 
employment benefits are recognised immediately  
in other comprehensive income.
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ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน และหนี้สินของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
ประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ 
ผลประโยชน์

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง  
ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ 
เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สิน 
ที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึก
ปรับกับก�าไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

5.14	 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ใน
บัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

5.15	 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตาม
จ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน
กฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีอง
ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มี 
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

Actuarial gains and losses arising from other long-term 
benefits are recognised immediately in profit and loss.
 
The defined benefits liability and other long-term  
benefit liabilities comprise the present value of the  
defined benefit obligation.
 
For the first-time adoption of TAS 19 Employee  
Benefits in 2011, the Company elected to recognise 
the transitional liability, which exceeds the liability that 
would have been recognised at the same date under 
the previous accounting policy, through an adjustment 
to the beginning balance of retained earnings in 2011.

5.14	 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.

5.15	 Income	tax

Income tax expense represents the sum of corporate 
income tax currently payable and deferred tax.

Current	tax

Current 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.

Deferred	tax

Deferred income tax is provided on temporary differences 
between the tax bases of assets and liabilities and their 
carrying amounts at the end of each reporting period,  
using the tax rates enacted at the end of the reporting 
period. 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้
ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษแีละผลขาดทนุ
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะท�าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่มี
ก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบั
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ 
ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและ 
การประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่
แสดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่
ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่
ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่า 
ด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อ
พิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอน 
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว
หรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิาร
จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่ 
คาดว ่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต ่ละราย โดยค�านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

The Company and its subsidiary recognise deferred 
tax liabilities for all taxable temporary differences while  
they recognise deferred tax assets for all deductible  
temporary differences and tax losses carried forward 
to the extent that it is probable that future taxable 
profit will be available against which such deductible 
temporary differences and tax losses carried forward 
can be utilised.

At each reporting date, the Company and its subsidiary 
review and reduce the carrying amount of deferred tax 
assets to the extent that it is no longer probable that  
sufficient taxable profit will be available to allow all or 
part of the deferred tax asset to be utilised.

The Company and its subsidiary record deferred tax 
directly to shareholders’ equity if the tax relates to items 
that are recorded directly to shareholders’ equity.

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:

Leases

In determining whether a lease is to be classified as an 
operating lease or finance lease, the management is  
required to use judgement regarding whether significant 
risk and rewards of ownership of the leased asset have 
been transferred, taking into consideration terms and 
conditions of the arrangement.
 
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.
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป

บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและเป็นระยะ
เวลานานหรอืเมือ่มข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า การทีจ่ะสรปุว่าเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไม่นัน้ 
จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ และอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ 
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุและทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตรา
คิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษแีละขาดทนุทางภาษทีี่ไม่ได้ใช้ 
เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมกี�าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว
และขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
เป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้น 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน 
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

	 รายชื่อ	 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัทย่อย
บริษัท คัสตอม แพค จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท โอสถสภา จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท โอสถสภา ประกันภัย จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท วอลล์กรีน จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท โอสถสภา ไทโซ ฟาร์มาซูติคอล จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท คาลพิสโอสถสภา จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
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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.

Investment	properties	and	Property	plant	and	equipment/Depreciation

In determining depreciation of investment properties and plant and equipment, the management is required to make estimates 
of the useful lives and residual values of the Company and its subsidiary’s investment properties and 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 investment properties and 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.

Intangible	assets

The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment testing, require management to 
make estimates of cash flows to be generated by the asset or the cash generating units and to choose a suitable discount 
rate in order to calculate the present value of those cash flows.

Deferred	tax	assets

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable 
that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be utilised. Significant management  
judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing 
and level of estimate future taxable profits.
 
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.

7. Related party transactions

The relationships between the Company and related parties are summarised below.

	 Name	 Relationship

F.B. (Thailand) Co., Ltd. Subsidiary
Custom Pack Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
Osotspa Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
Osotspa Insurance Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
SSB Enterprise Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
Wallgreen Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
House Osotspa Foods Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
Calpis Osotspa Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
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ในระหว่างปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

  งบการเงิน
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555 นโยบายก�าหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าเช่าอาคารส�านักงาน - - 288 288 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการ - - 2,000 - ก�าหนดราคาค่าเช่าตามข้อตกลง
รายได้จากการขายสินค้า - - 80 - ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม 
รายได้จากการขายอุปกรณ์ - - 935 - ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ค่าซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ - - 66,342 - ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ค่าซื้ออะไหล่ซ่อมแซมระบบเตือนภัย - - - 6 ราคาต้นทุน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าขายสินค้า 378 8,405 378 8,405 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
      และเป็นไปตามเงื่อนไข
      และข้อตกลงทางการค้าปกติ
ค่าเช่าอาคารส�านักงาน 11,703 8,333 11,703 8,333 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริหารจัดการ 3,579 3,377 3,579 3,377 298,280 บาทต่อเดือน
      (2555 : 281,400 บาทต่อเดือน)
ค่าประกันภัย 2,547 2,377 2,328 2,333 ราคาเป็นไปตามเงื่อนไข
      และข้อตกลงทางการค้าปกติ
ค่าบริการอื่น 555 28 555 28 ราคาเป็นไปตามเงื่อนไข

      และข้อตกลงทางการค้าปกติ
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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 Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012 Transfer pricing policy

Transactions with subsidiary
(eliminated from the consolidated 
 financial statements)
Rental income from office building - - 288 288 Cost plus margin basis
Rental income from factory      Determine the rental fee in
 and service income - - 2,000 -  accordance with the agreement
Sales - - 80 - Cost plus margin basis 
Disposal of equipment - - 935 - Cost plus margin basis
Purchase of chemical products - - 66,342 - Cost plus margin basis
Spare parts for repairing fire alarm - - - 6 Cost

Transactions with related companies
Sales 378 8,405 378 8,405 Cost plus margin basis and
      on normal commercial terms
      and conditions
Rental income from office building 11,703 8,333 11,703 8,333 Cost plus margin basis
Management fee expense 3,579 3,377 3,579 3,377 Baht 298,280 per month
      (2012: Baht 281,400 per month)
Premium Insurance 2,547 2,377 2,328 2,333 On normal commercial terms
      and conditions
Other service fees 555 28 555 28 On normal commercial terms
      and conditions
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	10)
 บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) - - 13 19
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) 344 32 344 32

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 344 32 357 51

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	17)
 บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) - - 9,065 -
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) 358 434 358 434

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 358 434 9,423 434

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ 
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30 24 30 24
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1 2 1 2

รวม 31 26 31 26

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัเนือ่งจากการออกหนงัสอืค�า้ประกนัให้กบัทางธนาคารเพือ่ค�า้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ต่างๆ ของบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

 2556 2555

วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค�้าประกันจากธนาคาร 5 5



Annual Report 2013
White Group Public Company Limited 113

As at 31 December 2013 and 2012, the balances of the accounts between the Company and those related companies are 
as follows:

(Unit: Thousand Baht)

	 Consolidated Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Trade	and	other	receivables-related	parties	(Note	10)
 Subsidiary (eliminated from the consolidated 
  financial statements) - - 13 19
 Related companies (related by common shareholder 
  and directors) 344 32 344 32

Total trade and other receivables-related parties 344 32 357 51

Trade	and	other	payables-related	parties	(Note	17)
 Subsidiary (eliminated from the consolidated financial 
  statements) - - 9,065 -
 Related companies (related by common shareholder 
  and directors) 358 434 358 434

Total trade and other payables-related parties 358 434 9,423 434

Directors and management’s benefits

Durings the year ended 31 December 2013 and 2012, the Company and its subsidiary had employee benefit expenses of 
their directors and management as below.

(Unit: Million Baht)

	 Consolidated Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Short-term employee benefits 30 24 30 24
Post-employment benefits 1 2 1 2

Total 31 26 31 26

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)

 2013 2012

Overdrafts and bank guarantee facilities 5 5
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

เงินสด 105 85 55 55
เงินฝากธนาคาร 54,194 55,500 45,439 52,309

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 54,299 55,585 45,494 52,364
เงินฝากสถาบันการเงินและพันธบัตรรัฐบาล
 ที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน 216,223 129,779 194,249 129,779

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 270,522 185,364 239,743 182,143

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.60 ต่อปี  
(2555 : ร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากสถาบันการเงินและพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 
ร้อยละ 2.29 ถึง 3.10 ต่อปี (2555 : ร้อยละ 2.70 ต่อปี) และมีอายุครบก�าหนดภายในเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2557 
(2555 : เดือนมกราคม 2556)

9. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

พันธบัตรรัฐบาล 20,000 165,000 20,000 165,000
หัก: ส่วนต�่ากว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล (1) (609) (1) (609)

พันธบัตรรัฐบาล-สุทธิ 19,999 164,391 19,999 164,391
เงินฝากสถาบันการเงิน 490,000 408,800 490,000 390,000

รวมเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 509,999 573,191 509,999 554,391

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินประเภทที่ถือไว้จนครบก�าหนดช�าระ ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาล และ 
เงินฝากสถาบันการเงิน โดยเงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.15 ถึง 3.25 ต่อปี (2555 : ร้อยละ 3.05 ถึง 3.70 
ต่อปี) และมีอายุครบก�าหนดภายในเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 (2555 : เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2556)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.49 ต่อปี (2555 : ร้อยละ 2.75 ถึง 2.98 ต่อปี) และมีอายุครบ
ก�าหนดภายในเดือนมกราคม 2557 (2555 : เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2556)
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8. Cash and cash equivalents

(Unit: Thousand Baht)

	 Consolidated Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Cash  105 85 55 55
Bank deposits 54,194 55,500 45,439 52,309

Cash on hand and at banks 54,299 55,585 45,494 52,364
Deposits at financial institutions and government bonds
 with maturity less than 3 months 216,223 129,779 194,249 129,779

Total cash and cash equivalents 270,522 185,364 239,743 182,143

As at 31 December 2013, time deposits carried interests between 0.25 and 0.60 percent per annum (2012: between 0.25 
and 0.75 percent per annum).

As at 31 December 2013, deposits at financial institution and government bonds with maturity less than 3 months bear 
interest between 2.29 and 3.10 percent per annum (2012: 2.70 percent per annum). The deposits at financial institution and 
government bonds will be due during January 2014 to March 2014 (2012: January 2013).

9. Short-term investments

(Unit: Thousand Baht)

	 Consolidated Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Government bonds 20,000 165,000 20,000 165,000
Less: Discount on government bonds (1) (609) (1) (609)

Government bonds-net 19,999 164,391 19,999 164,391
Deposits at financial institutions 490,000 408,800 490,000 390,000

Total short-term investments-net 509,999 573,191 509,999 554,391

As at 31 December 2013, short-term investments represented held-to-maturity investment which included deposits at  
financial institutions and government bonds. Deposits at financial institutions bear interest between 3.15 and 3.25 percent  
per annum (2012: between 3.05 and 3.70 percent per annum). The deposits at financial institutions will be due during  
January 2014 to December 2014 (2012: January 2013 to April 2013).

As at 31 December 2013, government bonds bear interest at 2.49 percent per annum (2012: between 2.75 and 2.98 percent 
per annum). The government bonds will be due in January 2014 (2012: January 2013 to March 2013).
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10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 206 22 208 22
ค้างช�าระ
 ไม่เกิน 3 เดือน  85 - 85 -
 3 - 6 เดือน - - - -
 6 - 12 เดือน - - - -
 มากกว่า 12 เดือน - - - -

รวม  291 22 293 22
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -

รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 291 22 293 22 

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 164,678 156,334 160,367 151,602
ค้างช�าระ
 ไม่เกิน 3 เดือน  30,684 25,909 29,539 23,555
 3 - 6 เดือน 93 1,375 83 1,188
 6 - 12 เดือน 29 4 29 4
 มากกว่า 12 เดือน 21 10 21 10

รวม  195,505 183,632 190,039 176,359
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,502) (5,525) (5,596) (5,189)

รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 189,003 178,107 184,443 171,170

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 189,294 178,129 184,736 171,192

ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 11 19
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 53 10 53 10
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 6,123 6,127 5,884 6,043

รวมลูกหนี้อื่น 6,176 6,137 5,948 6,072

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 195,470 184,266 190,684 177,264 
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10. Trade and other receivables

(Unit: Thousand Baht)

	 Consolidated Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Trade receivables-related parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due 206 22 208 22
Past due
 Up to 3 months  85 - 85 -
 3 - 6 months - - - -
 6 - 12 months - - - -
 Over 12 months  - - - -

Total  291 22 293 22
Less: Allowance for doubtful debts - - - -

Total trade receivables-related parties, net 291 22 293 22 

Trade receivables-unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due 164,678 156,334 160,367 151,602
Past due
 Up to 3 months  30,684 25,909 29,539 23,555
 3 - 6 months 93 1,375 83 1,188
 6 - 12 months 29 4 29 4
 Over 12 months  21 10 21 10

Total  195,505 183,632 190,039 176,359
Less: Allowance for doubtful debts (6,502) (5,525) (5,596) (5,189)

Total trade receivables-unrelated parties, net 189,003 178,107 184,443 171,170

Total trade receivables-net 189,294 178,129 184,736 171,192

Other receivables
Advances - related parties - - 11 19
Other receivables-related parties 53 10 53 10
Other receivables-unrelated parties 6,123 6,127 5,884 6,043

Other receivables 6,176 6,137 5,948 6,072

Trade and other receivables-net 195,470 184,266 190,684 177,264 
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11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม

	 	 รายการปรับลดราคาทุน
	 ราคาทุน	 เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

 2556 2555 2556 2555 2556 2555

วัตถุดิบ 2,102 - - - 2,102 -
งานระหว่างท�า 2,943 - - - 2,943 -
สินค้าส�าเร็จรูป 127,208 176,681 (12,545) (16,099) 114,663 160,582
อะไหล่ 910 - - - 910 -
สินค้าระหว่างทาง 26,812 18,339 - - 26,812 18,339

รวม 159,975 195,020 (12,545) (16,099) 147,430 178,921

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 รายการปรับลดราคาทุน
	 ราคาทุน	 เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

 2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้าส�าเร็จรูป 123,450 173,706 (11,700) (15,331) 111,750 158,375
สินค้าระหว่างทาง 26,759 18,339 - - 26,759 18,339

รวม 150,209 192,045 (11,700) (15,331) 138,509 176,714
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11. Inventories

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated financial statements

	 	 Reduce	to	net	realisable
	 Cost	 value	 Inventories-net

 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Raw materials 2,102 - - - 2,102 -
Work in process 2,943 - - - 2,943 -
Finished goods 127,208 176,681 (12,545) (16,099) 114,663 160,582
Spare parts 910 - - - 910 -
Goods in transit 26,812 18,339 - - 26,812 18,339

Total 159,975 195,020 (12,545) (16,099) 147,430 178,921

(Unit: Thousand Baht)

 Separate financial statements

	 	 Reduce	to	net	realisable
	 Cost	 value	 Inventories-net

 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Finished goods 123,450 173,706 (11,700) (15,331) 111,750 158,375
Goods in transit 26,759 18,339 - - 26,759 18,339

Total 150,209 192,045 (11,700) (15,331) 138,509 176,714
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 สัดส่วนเงินลงทุน	 ราคาทุน

 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) 
 จ�ากัด 30,000 6,000 99.18% 95.92% 29,755 5,755
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน     (2,004) (2,004)

รวมเงินลงทุนใน
 บริษัทย่อย-สุทธิ     27,751 3,751

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2556 ของบริษัทย่อยได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 6 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 30 ล้านบาท 
(หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และได้น�าไปจดทะเบียนพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทฯ  
ลงทุนในหุ้นที่เพิ่มทุนทั้งจ�านวนส่งผลให้สัดส่วนการถือเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจาก 95.92% เป็น 99.18%

บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2556 และ 2555

13. เงินลงทุนทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งซื้อมาที่ราคาทุน 100 
ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) มีเงินปันผลใน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต�่า (MLR) ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าในประเทศไทย 3 แห่ง ตามที่ระบุในหนังสือเสนอราคาเงินลงทุน
ที่เสนอขายมายังบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 119 ล้านบาท (2555 : 123 ล้านบาท)
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12. Investments in 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

 2013 2012 2013 2012 2013 2012
 	 	 % %

F.B. (Thailand) Ltd. 30,000 6,000 99.18 95.92 29,755 5,755
Less: Impairment loss 
 on investments     (2,004) (2,004)

Total investment in
 a subsidiary-net     27,751 3,751

On 5 April 2013, the meeting of the extraordinary shareholders No.3/2013 of a subsidiary passed a resolution approving  
the registered capital increase from Baht 6 million (60,000 ordinary shares with the par value of Baht 100 per share)  
to newly registered shares of Baht 30 million (300,000 ordinary shares with the par value of Baht 100 per share). The capital 
increase was registered with the Ministry of Commerce on 18 April 2013 and the Company’s shareholding in this subsidiary 
company increased from 95.92% to 99.18%.

The subsidiary had no dividend payment in the years 2013 and 2012.

13. Other investments

As at 31 December 2013 and 2012, 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.

As at 31 December 2013, the fair value of other investments amounted to Baht 119 million (2012: Baht 123 million).
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม

	 	 	 	 	 เครื่องตกแต่ง
	 	 	 	 	 ตดิตัง้อปุกรณ์	 สินทรัพย์
	 	 ค่าปรับปรุง	 	 ค่าปรับปรุง	 ส�านักงาน	 ระหว่างติดตั้ง
	 ที่ดิน	 ที่ดิน	 อาคาร	 อาคาร	 และเครื่องมือ	 และก่อสร้าง	 รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 92,816 4,717 740,085 81,833 653 1,730 921,834
ซื้อเพิ่ม - 1,931 - 587 - 354 2,872

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 92,816 6,648 740,085 82,420 653 2,084 924,706
ซื้อเพิ่ม - 2,592 - 6,798 215 2,331 11,936

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 92,816 9,240 740,085 89,218 868 4,415 936,642

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (2,952) (562,224) (67,163) (219) - (632,558)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (746) (10,646) (1,028) (61) - (12,481)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (3,698) (572,870) (68,191) (280) - (645,039)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (1,060) (10,617) (1,202) (96) - (12,975)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - (4,758) (583,487) (69,393) (376) - (658,014)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 92,816 4,482 156,598 19,825 492 4,415 278,628

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2555 (รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ)      12,481

2556 (รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ)      12,975
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14. Investment properties

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated financial statements

	 	 	 	 	 Furniture,		 Assets	under
	 	 	 	 	 fixtures	and	 installation
	 	 Land	 	 Building	 office	 and	under
	 Land	 	improvement	 Buildings	 improvement	 equipment	 construction	 Total

Cost:
As at 1 January 2012 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
Additions - 2,592 - 6,798 215 2,331 11,936

As at 31 December 2013 92,816 9,240 740,085 89,218 868 4,415 936,642

Accumulated	
	 depreciation:
As at 1 January 2012 - (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)
Depreciation for the year - (1,060) (10,617) (1,202) (96) - (12,975)

As at 31 December 2013 - (4,758) (583,487) (69,393) (376) - (658,014)

Net	Book	Value:
As at 31 December 2012 92,816 2,950 167,215 14,229 373 2,084 279,667

As at 31 December 2013 92,816 4,482 156,598 19,825 492 4,415 278,628

Depreciation	for	the	year
2012 (Included in cost of rental and services)      12,481

2013 (Included in cost of rental and services)      12,975
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(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 เครื่องตกแต่ง
	 	 	 	 	 ตดิตัง้อปุกรณ์	 สินทรัพย์
	 	 ค่าปรับปรุง	 	 ค่าปรับปรุง	 ส�านักงาน	 ระหว่างติดตั้ง
	 ที่ดิน	 ที่ดิน	 อาคาร	 อาคาร	 และเครื่องมือ	 และก่อสร้าง	 รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 92,816 4,717 740,085 81,833 653 1,730 921,834
ซื้อเพิ่ม - 1,931 - 587 - 354 2,872

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 92,816 6,648 740,085 82,420 653 2,084 924,706
ซื้อเพิ่ม 107,104 2,592 16,896 6,798 215 2,331 135,936

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 199,920 9,240 756,981 89,218 868 4,415 1,060,642

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (2,952) (562,224) (67,163) (219) - (632,558)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (746) (10,646) (1,028) (61) - (12,481)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (3,698) (572,870) (68,191) (280) - (645,039)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (1,060) (11,358) (1,202) (96) - (13,716)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - (4,758) (584,228) (69,393) (376) - (658,755)

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - - - - - - -
เพิ่มขึ้นระหว่างปี  - - (1,600) - - - (1,600)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - (1,600) - - - (1,600)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 199,920 4,482 171,153 19,825 492 4,415 400,287

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2555 (รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ)       12,481

2556 (รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ)       13,716

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ มีจ�านวนเงินประมาณ 1,176 ล้านบาท  
(2555 : 1,055 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐาน
หลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโต 
ระยะยาวของค่าเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 239 ล้านบาท (2555 : 239 ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ มหีนงัสอืค�้าประกนัสญัญาผลงานก่อสร้างจาก บรษิทั ครสิเตยีน ีและ นลีเสน็ (ไทย) จ�ากดั (มหาชน)  
ที่ออกและรับรองโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อรับรองผลงานการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเป็นจ�านวนเงิน 7 ล้านบาท  
แทนเงินค�้าประกันผลงาน โดยทางบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องเงินจ�านวนดังกล่าว ถ้าเข้าเงื่อนไขตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฯ  
หนังสือค�้าประกันดังกล่าวมีอายุ 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2556
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(Unit: Thousand Baht)

 Separate financial statements

	 	 	 	 	 Furniture,		 Assets	under
	 	 	 	 	 fixtures	and	 installation
	 	 Land	 	 Building	 office	 and	under
	 Land	 improvement	 Buildings	 improvement	 equipment	 construction	 Total

Cost:
As at 1 January 2012 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
Additions 107,104 2,592 16,896 6,798 215 2,331 135,936

As at 31 December 2013 199,920 9,240 756,981 89,218 868 4,415 1,060,642

Accumulated	depreciation:
As at 1 January 2012 - (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)
Depreciation for the year - (1,060) (11,358) (1,202) (96) - (13,716)

As at 31 December 2013 - (4,758) (584,228) (69,393) (376) - (658,755)

Allowance	for	impairment	loss:
As at 31 December 2012 - - - - - - -
Increase during the year  - - (1,600) - - - (1,600)

As at 31 December 2013 - - (1,600) - - - (1,600)

Net	Book	Value:
As at 31 December 2012 92,816 2,950 167,215 14,229 373 2,084 279,667

As at 31 December 2013 199,920 4,482 171,153 19,825 492 4,415 400,287

Depreciation	for	the	year
2012 (Included in cost of rental and services)       12,481

2013 (Included in cost of rental and services)       13,716

As at 31 December 2013, the fair value of investment properties of the Company amounted to Baht 1,176 million  
(2012: Baht 1,055 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 2013, 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  
(2012: 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 อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม

	 	 	 	 	 เครื่องตกแต่ง
	 	 	 	 	 ติดตั้งอุปกรณ์	 	 	 สินทรัพย์
	 	 ค่าปรับปรุง	 	 ค่าปรับปรุง	 ส�านักงาน	 	 	 ระหว่างติดตั้ง
	 ที่ดิน	 ที่ดิน	 อาคาร	 อาคาร	 และเครื่องมือ	 เครื่องจักร	 ยานพาหนะ	 และก่อสร้าง	 รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 2,331 878 51,997 8,560 26,735 - 12,538 - 103,039
ซื้อเพิ่ม - - - 250 1,419 - 1,869 - 3,538
จ�าหน่าย - - - - (9,533) - (988) - (10,521)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,331 878 51,997 8,810 18,621 - 13,419 - 96,056
ซื้อเพิ่ม 107,104 - 16,895 767 2,986 3,121 3,473 3,189 137,535
จ�าหน่าย - - - - - - (780) - (780)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 109,435 878 68,892 9,577 21,607 3,121 16,112 3,189 232,811

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (878) (51,176) (5,061) (22,568) - (8,453) - (88,136)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - (87) (426) (724) - (456) - (1,693)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - - - 9,279 - 988 - 10,267

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (878) (51,263) (5,487) (14,013) - (7,921) - (79,562)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - (826) (389) (990) (279) (588) - (3,072)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - - - - - 752 - 752

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - (878) (52,089) (5,876) (15,003) (279) (7,757) - (81,882)

ค่าเผื่อการด้อยค่า         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - - - - (278) - - - (278)
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับ
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - - - 171 - - - 171
โอนกลับรายการระหว่างปี - - - - 107 - - - 107

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - - - - - - - - -
เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - (1,600) - - - - - (1,600)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - (1,600) - - - - - (1,600)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,331 - 734 3,323 4,608 - 5,498 - 16,494

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 109,435 - 15,203 3,701 6,604 2,842 8,355 3,189 149,329

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2555 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)        1,693

2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)        3,072



Annual Report 2013
White Group Public Company Limited 127

15.  Property, plant and equipment

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated financial statements

	 	 	 	 	 Furniture,	 	 	 Assets	under
	 	 	 	 	 	fixtures	and	 	 	 installation
	 	 Land	 	 Building	 office	 Plant	and	 Motor	 and	under
	 Land	 improvement	 Buildings		 improvement	 equipment	 machinery	 vehicles	 construction	 Total

Cost:
As at 1 January 2012 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
Additions 107,104 - 16,895 767 2,986 3,121 3,473 3,189 137,535
Disposals - - - - - - (780) - (780)

As at 31 December 2013 109,435 878 68,892 9,577 21,607 3,121 16,112 3,189 232,811

Accumulated	depreciation:
As at 1 January 2012 - (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)
Depreciation for the year - - (826) (389) (990) (279) (588) - (3,072)
Depreciation on disposals - - - - - - 752 - 752

As at 31 December 2013 - (878) (52,089) (5,876) (15,003) (279) (7,757) - (81,882)

Allowance	for	impairment	
	 loss:         
As at 1 January 2012 - - - - (278) - - - (278)
Impairment on disposals - - - - 171 - - - 171
Reversal allowance for 
 impairment loss - - - - 107 - - - 107

As at 31 December 2012 - - - - - - - - -
Increase during the year - - (1,600) - - - - - (1,600)

As at 31 December 2013 - - (1,600) - - - - - (1,600)

Net	book	value:
As at 31 December 2012 2,331 - 734 3,323 4,608 - 5,498 - 16,494

As at 31 December 2013 109,435 - 15,203 3,701 6,604 2,842 8,355 3,189 149,329

Depreciation	for	the	year	
2012 (Included in selling and administrative expenses)       1,693

2013 (Included in selling and administrative expenses)       3,072
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(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 	 เครื่องตกแต่ง
	 	 	 	 	 ตดิตัง้อปุกรณ์
	 	 ค่าปรับปรุง	 	 ค่าปรับปรุง	 ส�านักงาน
	 ที่ดิน	 ที่ดิน	 อาคาร	 อาคาร	 และเครื่องมือ	 ยานพาหนะ	 รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 2,331 878 51,997 8,560 26,262 12,538 102,566
ซื้อเพิ่ม - - - 250 1,399 1,869 3,518
จ�าหน่าย - - - - (9,454) (988) (10,442)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,331 878 51,997 8,810 18,207 13,419 95,642
ซื้อเพิ่ม - - - 689 2,319 3,446 6,454
จ�าหน่าย - - - - (934) (780) (1,714)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,331 878 51,997 9,499 19,592 16,085 100,382

ค่าเสื่อมราคาสะสม       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (878) (51,176) (5,061) (22,254) (8,453) (87,822)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - (87) (426) (687) (456) (1,656)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - - - 9,203 988 10,191

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (878) (51,263) (5,487) (13,738) (7,921) (79,287)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - (86) (384) (837) (585) (1,892)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - - - - 752 752

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - (878) (51,349) (5,871) (14,575)  (7,754) (80,427)

ค่าเผื่อการด้อยค่า       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - - - - (278) - (278)
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับ
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - - - 171 - 171
โอนกลับรายการระหว่างปี - - - - 107 - 107

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - - - - - - -

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,331 - 734 3,323 4,469 5,498 16,355

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,331 - 648 3,628 5,017 8,331 19,955

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2555 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)      1,656

2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)      1,892
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(Unit: Thousand Baht)

 Separate financial statements

	 	 	 	 	 Furniture,
	 	 	 	 	 	fixtures	and
	 	 Land	 	 Building	 office	 Motor
	 Land	 improvement	 Buildings	 	improvement	 equipment	 vehicles	 Total

Cost:
As at 1 January 2012 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
Additions - - - 689 2,319 3,446 6,454
Disposals - - - - (934) (780) (1,714)

As at 31 December 2013 2,331 878 51,997 9,499 19,592 16,085 100,382

Accumulated	
	 depreciation:       
As at 1 January 2012 - (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)
Depreciation for the year - - (86) (384) (837) (585) (1,892)
Depreciation on
 disposals - - - - - 752 752

As at 31 December 2013 - (878) (51,349) (5,871) (14,575)  (7,754) (80,427)

Allowance	for	
	 impairment	loss:       
As at 1 January 2012 - - - - (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 2012 2,331 - 734 3,323 4,469 5,498 16,355

As at 31 December 2013 2,331 - 648 3,628 5,017 8,331 19,955

Depreciation	for	the	year	
2012 (Included in selling and administrative expenses)     1,656

2013 (Included in selling and administrative expenses)     1,892
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่  
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 32 ล้านบาท  
(2555 : 28 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 32 ล้านบาท 2555 : 28 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

ราคาทุน 3,261 3,087 3,074 3,074
หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (1,587) (1,304) (1,566) (1,303)

มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 1,674 1,783 1,508 1,771

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,783 1,470 1,771 1,461
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 174 548 - 536
จ�าหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์-มูลค่าตามบัญชี - (8) - -
หัก: ค่าตัดจ�าหน่าย (283) (227) (263) (226)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,674 1,783 1,508 1,771



Annual Report 2013
White Group Public Company Limited 131

As at 31 December 2013, 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 32 million (2012: Baht 28 million) (Separate financial statements: Baht 32 million 2012: Baht 28 million).

16. Intangible assets

The net book value of intangible assets as at 31 December 2013 and 2012 is presented below. 

(Unit: Thousand Baht)

	 Computer	software

 Consolidated  Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Cost 3,261 3,087 3,074 3,074
Less: Accumulated amortisation (1,587) (1,304) (1,566) (1,303)

Net book value 1,674 1,783 1,508 1,771

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2013 and 2012 is presented below.

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated  Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Net book value at beginning of year 1,783 1,470 1,771 1,461
Acquisition of computer software 174 548 - 536
Disposal of computer software-Net book value - (8) - -
Less: Accumulated amortisation (283) (227) (263) (226)

Net book value at end of year 1,674 1,783 1,508 1,771
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17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 33 32 9,098 32
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 103,030 81,588 97,427 79,858
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 325 402 325 402
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 3,984 5,098 3,270 4,585
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างค้างจ่าย 3,776 324 3,776 324
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,110 4,597 3,820 3,686

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 115,258 92,041 117,716 88,887

18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 4,901 5,306 4,847 5,245
เงินปันผลค้างจ่าย 3,562 3,452 3,562 3,452
อื่นๆ 2,352 1,388  2,123 1,367

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,815 10,146 10,532 10,064 

19. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 15,517 15,881 14,867 15,249
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,836 1,877 1,765 1,807
ต้นทุนดอกเบี้ย 522 604 499 581
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (6,547) (2,845) (6,506) (2,770)
ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (987) - (1,771) -

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 10,341 15,517 8,854 14,867
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17.  Trade and other payables

(Unit: Thousand Baht)

	 Consolidated  Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Trade payables - related parties 33 32 9,098 32
Trade payables - unrelated parties 103,030 81,588 97,427 79,858
Other payables - related parties 325 402 325 402
Other payables - unrelated parties 3,984 5,098 3,270 4,585
Other payables - accrued construction 3,776 324 3,776 324
Accrued expenses 4,110 4,597 3,820 3,686

Total trade and other payables 115,258 92,041 117,716 88,887

18. Other current liabilities 

(Unit: Thousand Baht)

	 Consolidated  Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Accrued withholding tax 4,901 5,306 4,847 5,245
Accrued dividend 3,562 3,452 3,562 3,452
Others 2,352 1,388  2,123 1,367

Other current liabilities 10,815 10,146 10,532 10,064

19. Provision for long-term employee benefit

Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2013 and 2012, was as follows:

(Unit: Thousand Baht)

	 Consolidated  Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Defined	benefit	obligation	at	beginning	of	year 15,517 15,881 14,867 15,249
Current service cost 1,836 1,877 1,765 1,807
Interest cost 522 604 499 581
Benefits paid during the year (6,547) (2,845) (6,506) (2,770)
Actuarial gain (987) - (1,771) -

Defined	benefit	obligation	at	end	of	year 10,341 15,517 8,854 14,867
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,836 1,877 1,765 1,807
ต้นทุนดอกเบี้ย 522 604 499 581
ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 ของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น (1,031) - (1,100) -

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 1,327 2,481 1,164 2,388

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,327 2,481 1,164 2,388

ผลก�าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีร่บัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่  
และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก�าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผลขาดทุนจ�านวนประมาณ 0.04 ล้านบาท (2555 : ไม่มี)  
(งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลก�าไร : 0.7 ล้านบาท 2555 : ไม่มี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ ดังนี้

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.4174 - 3.9601 3.4985 - 3.3567 3.9601 3.3567
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5 5 5 5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน
 พนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน) 0 - 25 0 - 17 0 - 25 0 - 17
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Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as follows:

(Unit: Thousand Baht)

	 Consolidated  Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Current service cost 1,836 1,877 1,765 1,807
Interest cost 522 604 499 581
Actuarial gain arising from other long-term
 benefits recognised during the year (1,031) - (1,100) -

Total	expense	recognised	in	profit	or	loss 1,327 2,481 1,164 2,388

Line item under which such expenses is included 
 in profit or loss
Selling and administrative expenses 1,327 2,481 1,164 2,388

The cumulative amount of actuarial losses recognised in the other comprehensive income and taken as part of retained 
earnings of the Company and its subsidiary as at 31 December 2013 amounted to Baht 0.04 million (2012: None)  
(The Company only: the Company has gain amounted to Baht 0.7 million 2012: None).

Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:

	 Consolidated  Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012
 (%	per	annum) (% per annum) (%	per	annum) (% per annum)

Discount rate 3.4174 - 3.9601 3.4985 - 3.3567 3.9601 3.3567
Future salary increase rate 5 5 5 5
Staff turnover rate (depending on age of employee) 0 - 25 0 - 17 0 - 25 0 - 17
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จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	 ภาระผูกพันตามโครงการ	 จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
	 ผลประโยชน์	 จากผลของประสบการณ์

  งบการเงิน  งบการเงิน
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

ปี 2556 10,341 8,854 1,039 (1,824)
ปี 2555 15,517 14,867 - -
ปี 2554 15,881 15,249 - -
ปี 2553 16,678 15,970 - -
ปี 2552 14,875 14,240 - -

 
20. ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจ�านวน 30,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  
หุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่ายและได้รับช�าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจ�านวน 17,850,000 หุ้น

21. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้ 
จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 80,048 64,366 65,273 61,925
ค่าเสื่อมราคา 16,047 14,174 15,608 14,137
การตัดจ�าหน่าย  283 227 263 226
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา อาคาร และอุปกรณ์ 4,787 3,958 2,960 3,955
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 977 245 407 77
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  (3,554) 232 (3,631) 257
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,600 - 1,600 -
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,327 2,481 1,164 2,388
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน-เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,281 926 964 926
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป (49,473) (14,318) (50,256) (14,349)
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Amounts of defined benefit obligation for the current and previous four periods are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

	 	 Experience	adjustments
	 Defined	benefit	obligation	 on	the	obligation

 Consolidated Separate Consolidated Separate
 financial financial financial financial
 statements statements statements statements

Year 2013 10,341 8,854 1,039 (1,824)
Year 2012 15,517 14,867 - -
Year 2011 15,881 15,249 - -
Year 2010 16,678 15,970 - -
Year 2009 14,875 14,240 - -

 

20. Share capital

As at 31 December 2013 and 2012, 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 2013 and 2012. 

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  Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012

Salary and wages and other employee benefits 80,048 64,366 65,273 61,925
Depreciation 16,047 14,174 15,608 14,137
Amortisation expenses 283 227 263 226
Repairs and maintenance expenditure on property 
 and equipment 4,787 3,958 2,960 3,955
Allowance for doubtful debt 977 245 407 77
Reduction of inventory to net realisable value  (3,554) 232 (3,631) 257
Allowance for impairment loss of assets 1,600 - 1,600 -
Provision for long-term employee benefit 1,327 2,481 1,164 2,388
Operating lease rental expense 1,281 926 964 926
Changes in inventories of finished goods (49,473) (14,318) (50,256) (14,349)
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23. ภาษีเงินได้ 

23.1	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ	วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ	วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31	ธันวาคม	 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31	ธันวาคม	 31 ธันวาคม 1 มกราคม
 2556	 2555 2555 2556	 2555 2555
  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้
	 รอการตัดบัญชี
 เจ้าหนี้การค้า - - 2 - - -
 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร
  และอุปกรณ์ 178 358 565 178 358 565
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว
  ของพนักงาน 2,068 3,103 3,260 1,771 2,973 3,133
 ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,397 1,234 598 2,396 1,234 598

รวม 4,643 4,695 4,425 4,345 4,565 4,296

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร
  และอุปกรณ์ 6,232 3,801 429 6,230 3,799 427
เจ้าหนี้การค้า 121 12 39 121 12 39

รวม 6,353 3,813 468 6,351 3,811 466

สินทรัพย์ภาษีเงินได้
	 รอการตัดบัญชี-สุทธิ 296 882 3,957 - 754 3,830

หนี้สินภาษีเงินได้
	 รอการตัดบัญชี-สุทธิ 2,006 - - 2,006 - -
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23. Income tax

23.1	 Deferred	tax	assets/liabilities

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

 As	at As at As at As	at As at As at
 31	December	 31 December  1 January 31	December	 31 December 1 January
 2013	 2012 2012 2013	 2012 2012
  (Restated)   (Restated)

Deferred	tax	assets
 Trade Account payables - - 2 - - -
 Accumulated depreciation- 
  Plant and equipment 178 358 565 178 358 565
 Provision for long-term
  employee benefits 2,068 3,103 3,260 1,771 2,973 3,133
 Deferred rental income 2,397 1,234 598 2,396 1,234 598

Total 4,643 4,695 4,425 4,345 4,565 4,296

Deferred	tax	liabilities
 Accumulated depreciation- 
  Plant and equipment 6,232 3,801 429 6,230 3,799 427
Trade Account payables 121 12 39 121 12 39

Total 6,353 3,813 468 6,351 3,811 466

Deferred	tax	assets-net 296 882 3,957 - 754 3,830

Deferred	tax	liabilities-net 2,006 - - 2,006 - -
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23.2	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 41,486 51,538 40,182 49,026
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 2,600 3,075 2,625 3,076

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 44,086 54,613 42,807 52,102

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 241,418 238,665 236,063 227,597

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 20 23 20 23
ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 48,284 54,893 47,213 52,347
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - (370) - (373)
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 40 111 44 98
 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (26) (27) (22) (27)
 รายได้ที่ได้รับยกเว้น (4,097) - (4,097) -
 อื่นๆ 81 (116) (6) (32)
ผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลประโยชน์ส�ารองต่างๆ (196) 122 (325) 89

รวม (4,198) (280) (4,406) (245)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 44,086 54,613 42,807 52,102
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23.2	 Income	tax	expenses

Income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as follows:

(Unit: Thousand Baht)

	 Consolidated  Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012
  (Restated)  (Restated)

Current	income	tax:
Current income tax charge during the year 41,486 51,538 40,182 49,026
Deferred	tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences 2,600 3,075 2,625 3,076

Income	tax	expense	reported	in	the	statements	of
	 comprehensive	income 44,086 54,613 42,807 52,102

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates for 
the years ended 31 December 2013 and 2012.

(Unit: Thousand Baht)

	 Consolidated  Separate
 financial statements financial statements

 2013 2012 2013 2012
  (Restated)  (Restated)

Accounting profit before tax 241,418 238,665 236,063 227,597

Applicable tax rate (percentage) 20 23 20 23
Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate 48,284 54,893 47,213 52,347
Effects of changes in the applicable tax rates - (370) - (373)
Effects of:
 Non-deductible expenses 40 111 44 98
 Additional expense deductions allowed (26) (27) (22) (27)
 Tax exempted income (4,097) - (4,097) -
 Others 81 (116) (6) (32)
Temporary differences which may not utilize
 Others reserved (196) 122 (325) 89

Total (4,198) (280) (4,406) (245)

Income tax expenses reported in the statements of 
 comprehensive income 44,086 54,613 42,807 52,102
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23.3	 ภาษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จ�านวนภาษเีงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
สรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 กับผล (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 8,709 - (134,361) - 

 8,709 - (134,361) - 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555  
และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส�าหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีดังกล่าวในการค�านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่จ�านวน 4 ล้านบาท (2555 : 0.5 ล้านบาท)  
(เฉพาะของบริษัทฯ : 0.6 ล้านบาท 2555 : 0.1 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  
เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจไม่ได้ใช้ผลประโยชน์ของรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ดังกล่าวในอนาคต

24. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวน 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ ดังนี้

 งบการเงินรวม

	 	 จ�านวนหุ้นสามัญ
	 ก�าไรส�าหรับปี	 ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 ก�าไรต่อหุ้น

 2556 2555 2556 2555 2556 2555
 (พันบาท)	 (พันบาท)	 (พันหุ้น)	 (พันหุ้น)	 (บาท)	 (บาท)
 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
 ของบริษัทฯ  197,247 183,703 17,850 17,850 11.05 10.29
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23.3	 Income	tax	relating	to	each	component	of	other	comprehensive	income

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 
2013 and 2012 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

 2013 2012 2013 2012
  (Restated)  (Restated)

Deferred tax relating to income tax effect of:
 Actuarial (gain) loss arising from defined benefit
 plan of employees 8,709 - (134,361) - 

 8,709 - (134,361) - 

In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30 percent to 23 percent 
in 2012, and then to 20 percent from 2013. In addition, in order to comply with the resolution of the cabinet, in December 
2011, the decreases in tax rates for 2012 - 2014 were enacted through a royal decree. The Company and its subsidiary 
have reflected the changes in the income tax rates in its deferred tax calculation, as presented above.

As at 31 December 2013, the Company and subsidiary had temporary differences totaling Baht 4 million (2012: Baht 0.5 
million) (The Company only: Baht 0.6 million 2012: Baht 0.1 million), on which deferred tax assets have not been recognized 
as the Company and its subsidiary believe may not to utilization of the temporary difference in the future.

24. 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

	 	 Weighted	average
	 Profit	for	the	year		 number	of	ordinary	shares	 Earnings	per	share

 2013 2012 2013 2012 2013 2012
 (Thousand  (Thousand	 (Thousand	 (Thousand	 (Baht)	 (Baht)
 Baht)	 Baht)	 shares) shares)
 	 (Restated)	 	 	 	 (Restated)

Basic	earnings	per	share
Profit attributable to equity
 holders of the Company  197,247 183,703 17,850 17,850 11.05 10.29
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 จ�านวนหุ้นสามัญ
	 ก�าไรส�าหรับปี	 ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 ก�าไรต่อหุ้น

 2556 2555 2556 2555 2556 2555
 (พันบาท)	 (พันบาท)	 (พันหุ้น)	 (พันหุ้น)	 (บาท)	 (บาท)
 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
 ของบริษัทฯ  193,255 175,494 17,850 17,850 10.83 9.83

25. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

 • ส่วนงานเคมีภัณฑ์ เป็นส่วนงานที่น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 • ส่วนงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นส่วนงานที่ให้เช่าพื้นที่ส�านักงานและคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 

ความต้องการใช้งานของบริษัทฯ 
 • ส่วนงานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นส่วนงานที่น�าเข้าและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รวมส่วนงานด�าเนินงานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและส่วนงานด�าเนินงานตู้นิรภัยเป็นส่วนงานที่รายงานคือ 
ส่วนงานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ซึ่งส่วนงานด�าเนินงานดังกล่าวมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันและมีความคล้ายคลึงกัน
ในลักษณะอื่นๆ ตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณา 
จากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจาก 
การด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก
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 Separate financial statements

	 	 Weighted	average
	 Profit	for	the	year		 number	of	ordinary	shares	 Earnings	per	share

 2013 2012 2013 2012 2013 2012
 (Thousand  (Thousand	 (Thousand	 (Thousand	 (Baht)	 (Baht)
 Baht)	 Baht)	 shares)	 shares)
 	 (Restated)	 	 	 	 (Restated)

Basic	earnings	per	share
Profit attributable to equity
 holders of the Company  193,255 175,494 17,850 17,850 10.83 9.83

25. Segment information

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by 
the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess 
its performance.

For management purposes, the Company and its subsidiary are organised into business units based on its products and 
services and have three reportable segments as follows:

• The chemical product segment, which imports and sells industrial chemical products.
• The investment properties segment, which leases offices and warehouses owned by the Company. 
• The security equipment segment, which imports and sells security equipment.

The Company and its subsidiary have aggregated the operating segments of fire alarm and safe and presented them as  
the reportable segment of security equipment. The aggregated operating segments have similar economic characteristics 
and are similar in the other respects required by the standard.

The chief operating decision maker monitors the operating results of the business units separately for the purpose of making 
decisions about resource allocation and assessing performance. Segment performance is measured based on operating 
profit or loss and total assets and on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss and total assets 
in the financial statements.

The basis of accounting for any transactions between reportable segments is consistent with that for third party transactions.
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ข้อมูลรายได้ ก�าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  
มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

	 	 	 ส่วนงาน	 	 	 รายการ
	 	 ส่วนงาน	 อุปกรณ์	 	 	 ปรับปรุงและ
	 ส่วนงาน	 อสงัหารมิทรพัย์	 รักษาความ	 รวมส่วนงาน	 รายการอื่นๆ	 ตัดรายการ
	 เคมีภัณฑ์	 เพื่อการลงทุน	 ปลอดภัย	 ที่รายงาน	 ที่ไม่ได้ปันส่วน	 ระหว่างกัน	 งบการเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 871,006 134,973 38,042 1,044,021 - - 1,044,021
รายได้ระหว่างส่วนงาน 66,370 2,288 - 68,658 - (68,658) -

รายได้รวม 937,376 137,261 38,042 1,112,679 - (68,658) 1,044,021

ก�าไรจากการด�าเนินงาน
 ตามส่วนงาน 194,767 102,940 8,847 306,554 - (2,569) 303,985
ดอกเบี้ยรับ - - - - 19,538 - 19,538
รายได้อื่น - - - - 19,834 - 19,834
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - 44,086 - 44,086

ก�าไรส�าหรับส่วนงาน 84,991 79,135 4,634 168,760 30,670 (499) 197,331

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 481,775 289,054 6,608 777,437 893,449 (10,102) 1,660,784
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
 ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
 เครื่องมือทางการเงิน
 และสินทรัพย์ภาษีเงินได้
 รอการตัดบัญชี - 11,935 - 11,935 138,803 (1,094) 149,644
ข้อมูลส่วนงานอื่น
ค่าเสื่อมราคาและ
 ค่าตัดจ�าหน่าย 1,363 14,255 2 15,620 728 (18) 16,330
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The following tables present revenue, profit and total assets information regarding the Company and its subsidiary’s  
operating segments for the year ended 31 December 2013 and 2012, respectively.

(Unit: Thousand Baht)

 For	the	year	ended	31	December	2013

	 Chemical	 Investment	 Security	 Total	 	 Adjustments
	 product	 properties	 equipment	 reportable	 	 and
	 segment	 segment	 segment	 segments	 Unallocated	 eliminations	 Consolidated

Revenue from external 
 customers  871,006 134,973 38,042 1,044,021 - - 1,044,021
Inter-segment revenue 66,370 2,288 - 68,658 - (68,658) -

Total revenue 937,376 137,261 38,042 1,112,679 - (68,658) 1,044,021

Segment operation profit 194,767 102,940 8,847 306,554 - (2,569) 303,985
Interest revenue - - - - 19,538 - 19,538
Other income - - - - 19,834 - 19,834
Income tax expenses - - - - 44,086 - 44,086

Profit	for	segment 84,991 79,135 4,634 168,760 30,670 (499) 197,331

Segment	total	assets 481,775 289,054 6,608 777,437 893,449 (10,102) 1,660,784
Additions to non-current
 assets other than
 financial instruments
 and deferred tax assets - 11,935 - 11,935 138,803 (1,094) 149,644
Other	information
Depreciation and
 amortisation 1,363 14,255 2 15,620 728 (18) 16,330
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(หน่วย : พันบาท)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

   ส่วนงาน   รายการ
  ส่วนงาน อุปกรณ์   ปรับปรุงและ
 ส่วนงาน อสงัหารมิทรพัย์ รักษาความ รวมส่วนงาน รายการอื่นๆ ตัดรายการ
 เคมีภัณฑ์ เพื่อการลงทุน ปลอดภัย ที่รายงาน ที่ไม่ได้ปันส่วน ระหว่างกัน งบการเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 855,804 128,332 39,181 1,023,317 - - 1,023,317
รายได้ระหว่างส่วนงาน - 288 - 288 - (288) -

รายได้รวม 855,804 128,620 39,181 1,023,605 - (288) 1,023,317

ก�าไรจากการด�าเนินงาน
 ตามส่วนงาน 205,399 93,845 14,189 313,433 - (288) 313,145
ดอกเบี้ยรับ - - - - 21,200 - 21,200
รายได้อื่น - - - - 1,427 - 1,427
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 (ปรับปรุงใหม่) - - - - 54,613 - 54,613

ก�าไรส�าหรับส่วนงาน 86,453 73,880 8,558 168,891 15,510 (349) 184,052

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 357,284 291,949 63,201 712,434 814,763 - 1,527,197
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
 ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
 เครื่องมือทางการเงิน
 และสินทรัพย์ภาษีเงินได้
 รอการตัดบัญชี - 3,265 - 3,265 4,087 - 7,351
ข้อมูลส่วนงานอื่น
ค่าเสื่อมราคาและ
 ค่าตัดจ�าหน่าย 803 12,995 38 13,836 565 - 14,401

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน  
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 
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(Unit: Thousand Baht)

 For the year ended 31 December 2012

 Chemical Investment Security Total  Adjustments
 product properties equipment reportable  and
 segment segment segment segments Unallocated eliminations Consolidated

Revenue from external
 customers  855,804 128,332 39,181 1,023,317 - - 1,023,317
Inter-segment revenue - 288 - 288 - (288) -

Total revenue 855,804 128,620 39,181 1,023,605 - (288) 1,023,317

Segment operation profit 205,399 93,845 14,189 313,433 - (288) 313,145
Interest revenue - - - - 21,200 - 21,200
Other income - - - - 1,427 - 1,427
Income tax expenses
 (restated) - - - - 54,613 - 54,613

Profit	for	segment 86,453 73,880 8,558 168,891 15,510 (349) 184,052

Segment	total	assets 357,284 291,949 63,201 712,434 814,763 - 1,527,197
Additions to non-current
 assets other than
 financial instruments
 and deferred tax assets - 3,265 - 3,265 4,087 - 7,351
Other	information
Depreciation and
 amortisation 803 12,995 38 13,836 565 - 14,401

Geographic information

The Company and its subsidiary are operated in Thailand only. As a result, all of the revenues and assets as reflected in 
these financial statements pertain to the aforementioned geographical reportable segment. 
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26. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนตามอายุงานที่ก�าหนด  
ส่วนพนักงานจะจ่ายในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนตามความสมัครใจ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท (2555 : 1 ล้านบาท)  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : 1 ล้านบาท 2555 : 1 ล้านบาท)

27. เงินปันผลจ่าย

	 เงินปันผล	 อนุมัติโดย	 เงินปันผลจ่าย	 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
   (ล้านบาท) (บาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 89 5.00
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
เงินปันผลประจ�าปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 80 4.50

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

ในการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าวปรากฏว่ามีหุ้นจ�านวน 900 หุ้น ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมเป็นจ�านวนเงิน 4,500 บาท  
(2555 : 4,050 บาท) เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ดังนั้น  
บริษัทฯ จึงบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที่ได้จ่ายจริงเป็นจ�านวนเงิน 89,245,500 บาท (2555 : 80,320,950 บาท)

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ�านวนเงิน 1.2 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร
โรงงานและการปรับปรุงคลังสินค้าส�าหรับการเช่า (2555 : 0.1 ล้านบาท)

28.2	 หนังสือค�้าประกันของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการขอใช้
ไฟฟ้าและภาระผกูพนับางประการตามปกตธิรุกจิการค้าจ�านวน 4 ล้านบาท (2555 : 3 ล้านบาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ : 3 ล้านบาท 
2555 : 3 ล้านบาท)

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ 
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้ 
การค้าและลกูหนี้อืน่ และเจ้าหนีก้ารค้าและเจา้หนีอ้ื่น บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมีความเสี่ยงทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงินดงักลา่ว 
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
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26. 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 2013, the Company and its subsidiary contributed Baht 
2 million (2012: Baht 1 million) (Separate financial statements: Baht 1 million 2012: Baht 1 million) to the fund.

27. Dividends

	 Dividends	 Approved	by	 Total	dividends	 Dividend	per	share
   (Million Baht) (Baht)

Final dividends for 2012 Annual General Meeting of the 89 5.00
  shareholders on 26 April 2013
Final dividends for 2011 Annual General Meeting of the 80 4.50

  shareholders on 26 April 2012

There were 900 shares that were not entitled to receive the dividend, totaling Baht 4,500 (2012: 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 89,245,500 (2012: Baht 80,320,950)  
in the financial statements.

28. Commitments and contingent liabilities

28.1	 Capital	commitment

As at 31 December 2013, the Company and its subsidiary had capital commitments of approximately Baht 1.2 million,  
relating to the construction of factory buildings and acquisition of machinery (2012: Baht 0.1 million).

28.2	 Bank	guarantees

As at 31 December 2013, there were bank guarantees amounting to Baht 4 million (2012: 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, 2012: Baht 3 million).

29. Financial instruments

29.1	 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, investment in debt security, 
trade and other account receivables, and trade and other account payables. The financial risks associated with these financial 
instruments and how they are managed is described below.
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนด 
ให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น 
สาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และ 
บรษิทัย่อยมฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมอียูจ่�านวนมากรายครอบคลมุทัง้ผูผ้ลติและผูจ้�าหน่าย ด้วยเหตผุลเหล่านีท้�าให้ฝ่ายบรหิาร
เชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อจะไม่เกินจ�านวนเงินที่ได้ตั้งส�ารองเผื่อขาดทุนจากการเรียกเก็บหนี้ไว้แล้วจากยอดลูกหนี้การค้า 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิลงทนุชัว่คราว อย่างไรกต็าม 
สนิทรพัย์ทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์การเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ 
แยกตามวันที่ครบก�าหนดหรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 อัตราดอกเบี้ย	 อัตราดอกเบี้ย
	 	 ภายใน	 มากกว่า	 มากกว่า	 ปรับขึ้นลง	 	 คงที่	
	 	 1	ปี	 1	ถึง	5	ปี	 5	ปี	 ตามราคาตลาด	 รวม	 (ร้อยละต่อปี)	

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารและ
 รายการเทียบเท่าเงินสด  216 - - 54 270 หมายเหตุ 8
เงินลงทุนชั่วคราว 510 - - - 510 หมายเหตุ 9

  726 - - 54 780

(หน่วย : ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง  คงที่ 
  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารและ
 รายการเทียบเท่าเงินสด  130 - - 55 185 หมายเหตุ 8
เงินลงทุนชั่วคราว 573 - - - 573 หมายเหตุ 9

  703 - - 55 758
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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 receivables.

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.

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	2013

	 Fixed	interest	rates

	 	 Within	 	 	 Floating	 	 Interest	rate	
	 	 1	year	 1	-	5	years	 Over	5	years	 Interest	rate	 Total	 (%	p.a.)

Financial	assets
Cash and cash equivalents  216 - - 54 270 Note 8
Current investments 510 - - - 510 Note 9

  726 - - 54 780

(Unit: Million Baht)

 As at 31 December 2012

 Fixed interest rates

  Within   Floating  Interest rate 
  1 year 1 - 5 years Over 5 years Interest rate Total (% p.a.)

Financial	assets
Cash and cash equivalents  130 - - 55 185 Note 8
Current investments 573 - - - 573 Note 9

  703 - - 55 758
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

 งบการเงินรวม

	 	 สินทรัพย์ทางการเงิน		 หนี้สินทางการเงิน	 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	 สกุลเงิน	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม

	 2556	 2555	 2556	 2555	 2556	 2555
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.58 0.40 2.84 2.42 31.134 - 32.865 30.4857 - 30.7775

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 สินทรัพย์ทางการเงิน		 หนี้สินทางการเงิน	 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	 สกุลเงิน	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม

	 2556	 2555	 2556	 2555	 2556	 2555
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.58 0.40 2.79 2.37 31.134 - 32.865 30.4857 - 30.7775

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
	 	 	
	 สกุลเงิน	 จ�านวนที่ซื้อ	 อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ	 วันครบก�าหนดตามสัญญา
	 	 (ล้าน)	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.57 31.134 - 32.865 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2557 ถึง 27 มกราคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
   
 สกุลเงิน จ�านวนที่ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ วันครบก�าหนดตามสัญญา
  (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.84 30.655 - 30.700 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 14 มกราคม 2556
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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

	 	 Financial	assets		 Financial	liabilities	 Average	exchange	rate
	 Foreign	currency	 as	at	31	December	 as	at	31	December	 as	at	31	December

	 2013	 2012	 2013	 2012	 2013	 2012
 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 0.58 0.40 2.84 2.42 31.134 - 32.865 30.4857 - 30.7775

 Separate financial statements

	 	 Financial	assets		 Financial	liabilities	 Average	exchange	rate
	 Foreign	currency	 as	at	31	December	 as	at	31	December	 as	at	31	December

	 2013	 2012	 2013	 2012	 2013	 2012
 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 0.58 0.40 2.79 2.37 31.134 - 32.865 30.4857 - 30.7775

Foreign	exchange	contracts

Foreign exchange contracts outstanding are summarised below. 

As	at	31	December	2013
	 	 	
	 	 Outstanding	 Forward	rate	for
	 Foreign	currency	 amount	bought	 outstanding	amount	 Maturity
	 	 (Million)	 (Baht	per	US	dollar)

US dollar 0.57 31.134 - 32.865 Due from 2 January 2014 to 27 January 2014

As at 31 December 2012
   
  Outstanding Forward rate for
 Foreign currency amount bought outstanding amount Maturity
  (Million) (Baht per US dollar)

US dollar 0.84 30.655 - 30.700 Due from 2 January 2013 to 14 January 2013
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29.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนด
มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ามีผลขาดทุนจ�านวนเงิน 0.2 ล้านบาท  
ซึ่งได้ค�านวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 
0.14 : 1 (2555 : 0.13 : 1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.14 : 1 (2555 : 0.13 : 1)

31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555 ใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไร หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไปแล้ว  
การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

  ตามที่จัด ตามที่เคย ตามที่จัด ตามยอด
  ประเภทใหม่ รายงานไว้ ประเภทใหม่ ยกมาเดิม

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 184,266 185,311 166,877 168,027
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,439 5,394 5,167 4,017
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29.2	 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.

As at 31 December 2013, determining the fair value of the forward exchange contracts gave rise to a gain of Baht  
0.2 million, calculated in accordance with generally accepted pricing models.

30. 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 2013, the Group’s debt-to-equity ratio  
was 0.14:1 (2012: 0.13:1) and the Company’s was 0.14:1 (2012: 0.13:1).

31. Reclassification

Certain amounts in the statement of financial position as at 31 December 2012 and 1 January 2012 have been reclassified 
to conform to the current year’s classification but with no effect to previously reported profit or shareholders’ equity.  
The reclassifications are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated financial statements

 As at 31 December 2012 1 January 2012

   As previously  As brought
  As reclassified reported As reclassified forward

Trade and other receivables 184,266 185,311 166,877 168,027
Other current assets 6,439 5,394 5,167 4,017
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(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

  ตามที่จัด ตามที่เคย ตามที่จัด ตามยอด
  ประเภทใหม่ รายงานไว้ ประเภทใหม่ ยกมาเดิม

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 177,264 178,291 161,368 162,486
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,363 5,336 5,123 4,005 

(หน่วย : พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

  ตามที่จัด ตามที่เคย ตามที่จัด ตามที่เคย
  ประเภทใหม่ รายงานไว้ ประเภทใหม่ รายงานไว้

รายได้ค่าเช่าและบริการ 134,707 132,398 128,620 126,311 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 63,884 61,575 63,051 60,742

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
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(Unit: Thousand Baht)

 Separate financial statements

 As at 31 December 2012 1 January 2012

   As previously  As brought
  As reclassified reported As reclassified forward

Trade and other receivables 177,264 178,291 161,368 162,486
Other current assets 6,363 5,336 5,123 4,005 

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated Separate 
 financial statements financial statements 

 For the year ended 31 December 2012

   As previously  As previously
  As reclassified reported As reclassified reported

Rental and service income 134,707 132,398 128,620 126,311 
Administrative expenses 63,884 61,575 63,051 60,742

32. Approval of financial statements

These consolidated and separate financial statements have been approved by the authorised Executive Director on  
21 February 2014.
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 1. บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) น�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 940,000

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 3182

   บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด  

  White Group Public Co., Ltd.  Mr. Sophon Permsirivallop

   Certified Public Accountant 

   (Thailand) No. 3182

   Ernst & Young Office Limited

 2. บริษัทย่อย : น�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 175,000

  บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 3182

   บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด

  Subsidiary company Mr. Sophon Permsirivallop

  F.B. (Thailand) Ltd. Certified Public Accountant 

   (Thailand) No. 3182

   Ernst & Young Office Limited

   รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  1,115,000

   Total remuneration for audit fee

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วน
ของค่าตอบแทนที่จ ่ายให้แก่ผู ้สอบบัญชี 
Confirmation for Remuneration Paid to the Auditor

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

For the year ended December 31, 2013

Remuneration	Paid	to	the	Auditor

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 December 31, 2013  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.

นอกจ�กร�ยก�รดังกล่�วข้�งต้นแล้ว ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธนัว�คม 2556 บรษิทั ไว้ท์กรุป๊ จำ�กดั (มห�ชน) และบรษิทัย่อย 

ไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของง�นบริก�รอื่น ไม่ว่�จะเป็นส่วนที่จ่�ย

ไปในระหว่�งปีบัญชี หรือส่วนที่จะต้องจ่�ยในอน�คต ให้แก่ผู้สอบ

บัญชี สำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจก�ร 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักง�นสอบบัญชีดังกล่�ว

	 รายการที่	 ชื่อบริษัทผู้จ่าย	 ชื่อผู้สอบบัญชี	 ค่าสอบบัญชี
	 Item	 Company	 Auditor	 Audit	Fee

หน่วย : บ�ท
Unit: Baht
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