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จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlights

หน่วย :  ล้านบาท/Unit :  Million  Baht
งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท
Consolidated Company

2557/2014 2556/2013 2555/2012 2557/2014 556/2013 2555/2012

ฐานะการเงินรวม/FINANCIAL STATUS
สินทรัพย์รวม 1,738.64 1,660.78 1,527.20 1,712.29 1,635.44 1,499.31
Total Assets
หนี้สินรวม 200.36 206.39 180.86  198.69 207.15 175.57
Total Liabilities 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,538.28 1,454.39 1,346.34 1,513.60 1,428.29 1,323.74
Equity attributable to owners of the company

ผลประกอบการ /OPERATING PERFORMANCE
รายได้จากการขาย 911.69 897.75 882.92 877.36 863.12 850.11
Sales Income
รายได้รวม  1,055.58 1,044.02   1,023.32 1,021.20 1,008.27 984.42
Total Revenues
รายได้อื่น 38.21 40.88 22.63 37.16 40.18 22.16
Other Income
ก�าไรขั้นต้น 293.83 309.57 313.14 294.10 301.06 299.24
Gross Profit
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 182.07 197.25 183.70 183.48 193.25 175.94
Profit attributable to equity holders of the company

อัตราส่วนทางการเงิน/ FINANCIAL RATIO
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 8.86 8.00 9.38 8.51  7.60 9.48   
Liquidity Ratio (Time)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.13 0.14 0.13 0.13 0.15 0.13
Debt to Equity Ratio (Time)
อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 17.25 18.90 17.99 17.97 19.17 17.83
Return on Total Revenues (%) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 12.17 14.09 14.22 12.47 14.04 13.75
Return on Equity (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 10.71 12.38 12.46 10.96 12.33 12.08
Return on Total Assets (%)

หน่วยต่อหุ้น/ PER SHARE
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 10.20 11.05 10.29 10.28 10.83 9.83
Earning Per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) n/a 5.50 5.00 n/a 5.50 5.00
Dividends Per Share (Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท) 86.18 81.48 75.43 84.80 80.02 74.16
Equity attributable to owners of the company (Baht)
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เติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยืนหยัดคู่กับลูกค้า
Quality and Sustainable 
Growt with Partners

ภารกจิของเรา คอื การจดัหาสนิค้าเพือ่บรกิารให้กบัลกูค้า ซึง่ช่วยเพิม่ผลผลติและประสทิธภิาพ

ในกระบวนการผลติของอตุสาหกรรมหลากหลาย ทัง้ยงัช่วยเพิม่คณุค่าให้กบัสนิค้าส�าเรจ็รปูของลกูค้า

เพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น

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.

White Group Public Company Limited2



ภารกิจ
Mission

เราจะรกัษาอตัราการเตบิโตในธรุกจิจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์

อุตสาหกรรมโดย

• การจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นน�า

ของโลก เพื่อสามารถรับประกันการบริการแก่ลูกค้า ทั้งใน

ด้านคุณภาพของสินค้าและปริมาณที่เพียงพอกับความ

ต้องการ

• ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง

จดัฝึกอบรมพนกังานและจดัสมัมนาแก่ลกูค้าเพือ่ให้ก้าวทัน

เทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด

• มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต

•	 มบีทบาทในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม	อนัเป็นการแสดง

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

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.

White Group Public Company Limited 3
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รายงานคณะกรรมการ
Management Report

 ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่มีความยากล�าบากในขณะนี้ เรามั่นใจว่าแผนพัฒนาทิศทางธุรกิจและ

ยทุธศาสตร์ส�าหรบัอนาคตจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เศรษฐกจิท่ีชะลอตวัในปี 2557 ได้ส่งผลลบต่อผล

งานรวมของบริษัทฯ พอสมควร รายได้จากธุรกิจเคมีภัณฑ์ในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ลดลงอย่าง

รุนแรงสืบเนื่องจากสภาพตลาดที่หดตัว ก�าไรสุทธิในปี 2557 อยู่ที่ 182.0 ล้านบาท ต�่ากว่าปีที่ผ่านมา 

8% ผลก�าไรต่อหุ้นอยู่ที่ 10.20 บาท เมื่อเทียบกับ 11.05 บาทต่อหุ้นในปีที่แล้ว

 หน่วยงานธุรกิจเคมี Oleochemical มียอดขายเติบโต 7% และผลประกอบการขาดทุนเนื่องจาก

ตลาดยางรถยนต์ทีอ่่อนก�าลงัอย่างแรง แต่เรามัน่ใจว่าธรุกจินีจ้ะดขีึน้ในปีใหม่นี ้และจะสามารถเพ่ิมก�าไรรวม

ของบริษัทฯ ได้

 พ้ืนทีส่�านกังานและพ้ืนทีค่ลงัสนิค้ามผีูเ้ช่าเกอืบเตม็และค่าเช่ารวมเป็นสดัส่วนท่ีส�าคญัของก�าไรรวม 

แม้ว่าทรัพย์สินของเราจะไม่ใหม่แต่เราก็ได้รักษามาตรฐานการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีดีตลอด เพ่ือ

เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 เรายังคงแสวงหาโอกาสธรุกจิเพ่ิมเตมิในด้านการผลติเคมภัีณฑ์ ส�าหรบัอตุสาหกรรมหลายประเภท

ที่เราบริการอยู่ เพื่อขยายขนาดของธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการต่อรองในท้องตลาด

 ส�านักงานตัวแทนที่เราตั้งใหม่ในกรุงย่างกุ้ง ก�าลังติดตามโอกาสในกลุ่มธุรกิจท่ีเราต้ังเป้าหมายไว้ 

เราพร้อมจะลงทุนด้านทรัพยากรในระยะทดลองนี้เพื่อเข้าใจตลาดและลูกค้าให้มาก

 เราจะสานต่อโครงการ CSR ที่เราท�าอยู่ แต่พร้อมจะพิจารณาข้อเสนอใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมที่เราอยู่ด้วยกัน การลงทุน CSR คงจะรักษาให้ได้สัดส่วนกับการเติบโตของผลงานของบริษัทฯ

 ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน และหน่วยงานราชการที่ได้สนับสนุนเรา

ในปีทีม่คีวามยากล�าบาก เราขอขอบคณุผูถ้อืหุน้และพนกังานของเราท่ีได้ทุ่มเทเพ่ือความแขง็แรงของบริษัทฯ

“ แม้ว่าจะเป็นปีที่ยากลำาบาก แผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง 
ขององค์กร จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ”

ในนามของคณะกรรมการ

สมชัย ไชยศุภรากุล

กรรมการผู้จัดการ

White Group Public Company Limited4



 While we are confident that the difficult economic fundamental of our country had 
not significantly hinder the development plan of our future business direction and 
strategies, the slowdown of the economy in 2014 negatively impacted our company 
performance.  Our chemical revenues from the automotive sector declined substantially 
as a result of market contraction.  Our profit for the year was 8% below that of 2013 at 
182.0 million baht.  Earning per share was 10.20 baht compared with 11.05 per share 
in the previous year.

 Our new business unit, Olechemical, grew 7% in revenues from last year but the 
operation suffered from weak automotive tyre industry.  We are optimistic that this 
operation will improve in the new year and will contribute profit to the total company 
performance.

 Our current properties, office buildings and warehouses are almost fully occupied 
and the property rental contributed significantly to the company profit.

Even our properties are not new, we have kept a high standard of maintenance and 
repairs to deliver customer satisfaction.

 We continue to search for additions of business opportunities in the manufacturing 
of intermediate products in the various industries which we are participating in order 
to improve our economy of scale and increase our leverage in the market place.

 Our representative office in Yangon is actively pursuing opportunities which are 
targeted in our business plan for this new market.  We are prepared to invest in resources 
during this exploratory stage in order to sufficiently understand the market and the 
customers.

 We continue our current CSR programs but we are keen to participate in initiatives 
which are beneficial to the community we are associated with.  Our investment in CSR 
activities will likely be kept in line with the growth of our company performance.

 I would like to express our sincere appreciation to our customers, suppliers, financial 
institutions and government offices for their continued support during the difficult year.  
Let me also thank our shareholders and our staff members for their valuable contribution 
to the welfare of our company.

On behalf of 
the Board of Directors

Somchai Chaisuparakul
Managing Director

“ DESPITE UNFAVORABLE YEAR, OUR MID TERM STRATEGIC 
PLAN CONTINUES UNINTERRUPTED ”

White Group Public Company Limited 5
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

White Group
Public Company Limited
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis
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ผลการดำาเนินงาน
 ในปี 2557 เศรษฐกจิของประเทศมกีารเตบิโตเพยีงร้อยละ 0.7 

แม้ราคาน�า้มนัมกีารปรับตวัลดลงอย่างมาก และเงนิเฟ้ออยู่ในระดบั

ต�่าเพียง 1.9% แต่เนื่องจากการส่งออกที่หดตัวลงร้อยละ 0.4 และ

ราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต�่า ท�าให้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาค

การเกษตรมีรายได้ลดลง ยังผลให้การบริโภคในประเทศลดต�่าลง 

ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ

ลดลง โดยมีก�าไรสุทธิ 182.0 ล้าน ลดลงร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา และมีก�าไรต่อหุ้น 10.20 บาท 

รายได้ :
 รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.1 จาก 

1,044.0 ล้านบาท เป็น 1,055.58 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
 รายได้จากการจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์อตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ร้อย

ละ 1.7 จากปีก่อนจาก 863.1 ล้านบาท เป็น 877.4 ล้านบาท ธุรกิจ

ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ แต่

บริษัทฯ ได้ขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล ท�าให้รายได้

รวมเพิ่มขึ้น ธุรกิจโอลิโอเคมิคัลเติบโต 7.4% จากปี 2556 

 นอกจากนี้รายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจนี้ ลดลงร้อยละ 51.3 

จาก 7.9 ล้านบาท เป็น 3.8 ล้านบาท 

	 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 รายได้จากธุรกจิให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.7 จาก

ปีก่อนจาก 134.9 ล้านบาท เป็น 137.3 ล้านบาท เนื่องจากมีการ

เพิ่มพื้นที่เช่าของอาคารส�านักงาน

 รายได้จากธุรกิจนี้ร้อยละ 90 มาจากบุคคลภายนอก และจาก

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเพียงร้อยละ 9 

Operating Results
 In 2014, the Thai economy slowed down sharply 
with the GDP growth falling to only 0.7% despite the 
significant drop in oil price and a low Inflation rate at 1.9%. 
The contraction in export which was down 0.4% from 
last year and a fall in farm price resulted in a sharp decline 
in manufacturing and farm income, hence, domestic 
consumption faltered. Ailing economy directly impacted 
the company performance, leading to a 7.7% decline in 
net profit to 182.0 million baht with an earning per share 
of 10.20 baht.

Revenues:
 The Company’s total revenues grew 1.1 percent to 
1,055.58 million baht from 1,044.0 million baht in the 
previous year, the details of which were as follows:

 Chemicals Trading Business
 The income from selling industrial chemicals 
increased 1.7 percent to 877.4 million baht from 863.1 
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 Ole chemical products successfully. As a result, 
Oleo chemical product grew 7.4% over those in 2013

 In addition, commission income from this business 
decreased 51.3 percent to 3.8 million baht from 7.9 million baht.

 Property Rental Business
 The income from rental properties increased 1.7 
percent to 137.3 million baht from 134.9 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 9 percent.
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	 ธรุกจิจดัจ�าหน่ายตู้นิรภยั	ระบบเตือนอัคคีภยัและการบรกิาร
 รายได้จากการขายและการบรกิารของธรุกจิตูน้ริภยัและระบบ

เตือนอัคคภียัมยีอดรวม 27.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.1 จากปีก่อน 

เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

	 ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

 บริษัทฯ ได้ซื้อโรงงานโอลิโอเคมิคัล ซ่ึงตั้งอยู ่ ในนิคม

อุตสาหกรรมนวนครมาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 ได้ลงทุนปรับปรุง

เครื่องจักรและขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลด

ต้นทุน ทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด โรงงานนี้ได้ผลิตสินค้าเพื่อจ�าหน่ายให้ลูกค้าทั้ง

ในและต่างประเทศเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ยางรถยนต์ 

ผลิตภัณฑ์ซักล้างและท�าความสะอาด สีและผลิตภัณฑ์เคลือบผิว 

เป็นต้น นอกจากผลิตสินค้าเพื่อธุรกิจเคมีภัณฑ์ รายได้จากการ

จ�าหน่ายให้ลูกค้าอื่นทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9.6% จาก 8.7 

ล้านในปี 2556 เป็น 9.6 ล้านในปี 2557 

	 รายได้อื่น
 รายได้อื่นลดลงร้อยละ 6.5 จากปีก่อน จาก 40.9 ล้านบาท 

เป็น 38.2 ล้านบาท เป็นการลดลงของรายได้เงินปันผล 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย: 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี�าไรก่อนค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 5.25 

จาก 350.5 ล้านบาท เป็น 332.0 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ�าแนกตาม

ประเภทธุรกิจดังนี้

	 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ก�าไรที่ได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมจ�านวน 

228.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 9.4 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 3.9 สาเหตหุลกัเป็นเพราะอตัราก�าไรข้ันต้นของธุรกจินีล้ดลง

เนือ่งจากการอ่อนตัวของค่าเงนิบาทท�าให้ต้นทนุสนิค้าสงูข้ึน แต่การ

ปรับราคาเป็นไปได้น้อยเนื่องจากการแข่งขันสูง

	 Security,	Fire	Alarm	Business	and	service
 The income from selling safes and fire alarm 
systems as well as from providing related services 
amounted to 27.5 million baht, a decrease of 6.1 percent 
from previous year. The decrease was mainly due to the 
slowdown in the real estate business.

 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. Apart 
from producing products supplied to Chemical Trading 
business, the facility generated income from third parties 
at 9.6 million, an increase of 9.6% over previous year.

 Other Income
 Other income decreased 6.5 percent to 38.2 million 
baht from 40.9 million baht in the previous year, mainly 
due to lower dividend income.

Earnings before Expenses:
 The earnings before expenditure of the Company 
and its subsidiary decreased 5.25 percent to 332.0 million 
baht from 350.5 million baht in the previous year. This 
could be categorized by type of business as follows:

 Chemicals Trading Business
 The earnings from chemicals industrial amounted 
to 228.7 million baht, a decrease of 9.4 million baht or 
3.9 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. 
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	 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 ก�าไรจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 100.1 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 0.5 ล้านบาท เนื่องจากมีรายจ่ายจากการ

บ�ารุงรักษาเพิ่มขึ้น

	 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย
 ก�าไรจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย 

จ�านวน 10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.9 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 

8.4 ซึง่เป็นผลจากการทีต้่นทนุของธรุกจิน้ีเพิม่ข้ึน ในขณะท่ีการปรบั

ราคาเป็นไปได้น้อยเนื่องจากการแข่งขัน

	 ธุรกิจผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
 ขาดทุน 6.8 ล้านบาท เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอ

ตัวอันมีผลท�าให้อุตสาหกรรมยางรถยนต์ถูกกระทบด้วย รายได้ไม่

เพยีงพอกับรายจ่ายการผลติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นต้นทนุคงที ่ฝ่ายบรหิาร

คาดการณ์ว่าธุรกิจยานยนต์ จะกลับมาเติบโตในปี 2558 และการ

เพิ่มความหลากหลายธุรกิจไปทางธุรกิจที่ไม่อิงอุตสาหกรรมยาง

รถยนต์จะเพิ่มการเติบโตให้ธุรกิจนี้

ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อนจ�านวน 1.3 ล้านบาท 

หรือเป็นร้อยละ 1.2 จาก 109.0 ล้านบาท เป็น 107.8 ล้านบาท 

 ภาษเีงินได้นติบุิคคลลดลงจากปีก่อนจ�านวน 1.9 ล้านบาท จาก 

44.1 ล้านบาท เป็น 42.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 

กำาไรสำาหรับปี
  สรปุก�าไรเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี 2557 ของบริษทัฯ และบรษิทั

ย่อยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.7 จาก 197.3 ล้านบาท เป็น 182.0 

ล้านบาท 

กำาไรต่อหุ้น
 ก�าไรต่อหุน้คดิเป็น 10.20 บาทต่อหุน้ ในขณะทีปี่ก่อนก�าไรต่อหุ้น

คิดเป็น 11.05 บาทต่อหุ้น 

 Property Rental Business
 The earnings from rental properties amounted to 
100.1 million baht, a decrease of 0.5 million baht from 
previous year. This was mainly due to the increase in 
property maintenance.

	 Security	and	Fire	Alarm	Business
 The earnings from selling safes and fire alarm systems 
amounted to 10 million baht, a decrease of 0.9 million baht 
or 8.4 percent from the previous year. This was mainly due 
to the increase in cost of this business, while price could 
be marginally increase due to there are many market players.

 Oleochemical Business
 Loss of 6.8 million was due to slow down of automotive 
industry which severely impacted to tyre industry. Revenue 
could not fully cover fixed production cost. Management 
foresee the industry will be recovered in 2015 and diversifying 
to non tyre business will help growth to this business.

Expenses 
 Selling and administrative expenses decreased 1.2% 
or 1.3 million baht from previous year from 109.0 million 
baht to 107.8 million baht.

 The corporate income tax decreased by 1.9 million 
baht or 4.3 percent from previous year from 44.1 million 
baht to 42.2 million baht. 

Profit for the Year
 The total comprehensive income of the Company 
and its subsidiary for the year 2014 decreased by 7.7 
percent from previous year from 197.3 million baht to 
182.0 million baht.

Earnings per Share
 The earnings per share was 10.20 baht, compared 
to the earnings per share of previous year at 11.05 baht. 
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ฐานะการเงิน
	 สินทรัพย์
 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,738.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้น

งวดปีก่อนจ�านวน 77.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 โดยมีราย

ละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
Million Baht

ณ	31	ธ.ค.	57
As	at	31	Dec	2014

ณ	31	ธ.ค.	56
As	at	31	Dec	2013

เพิ่ม	(ลด)
Increase 
(Decrease) %

สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets  1,207.9 1,130.7 77.2 6.8

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Non-current Assets  530.7  530.1  0.6 0.1

รวมสินทรัพย์ Total Assets 1,738.6 1,660.8 77.8 4.7

	 สินทรัพย์หมุนเวียน
 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์หมุนเวียนมีจ�านวน 

1,207.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากวนัสิน้งวดปีก่อน จ�านวน 77.2 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นผลมาจาก

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจ�านวน 196.8 

ล้านบาท
 เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจ�านวน 278.0 ล้านบาท ยอด

สุทธิเพิ่มขึ้น 81.2 ล้านบาทมาจากก�าไรสุทธิจากการ

ด�าเนินงาน 
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจ�านวน 25.2 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 12.9 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บ

ช�าระหนี้และการควบคุมสินเชื่อ
 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) จ�านวน 159.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จ�านวน 12.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 จากการเพิ่ม 

สนิค้าคงคลงัเพือ่รองรับยอดขายเพิม่จากการประมลูและ

ผลกระทบของราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจากการขึ้นราคาของ 

ผู้ขาย 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจ�านวน 16.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 9.1 ล้านบาท 

Financial Position
	 Assets
 As at 31 December 2014, the total assets of the 
Company and its subsidiary amounted to 1,738.6 million 
baht, an increase of 77.8 million baht or 4.7 percent over 
previous year. The related details are as follows:

	 Current	Assets
 As at 31 December 2014, the current assets amounted 
to 1,207.9 million baht, an increase of 77.2 million baht 
from previous year. This was mainly due to the following:

 Cash and cash equivalents decreased by 196.8 
million baht.

 Short-term investments increased by 278.0 
million baht.

 The net was increased by 81.2 million baht 
derived from the operation profit. 

 Trade and other receivables decreased by 25.2 
million baht or by 12.9 percent from previous year. 
Due to intensive collection and optimum credit 
control.

 Inventories (net) amounted to 159.5 million baht, 
an increase of 12.1 million baht or by 8.2 percent 
due to built up inventory to meet increasing 
tender volume and impact of price increase 
from suppliers.

 Other current assets amounted to 16.4 million baht, 
an increase of 9.1 million baht from previous year.
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	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมี

จ�านวน 530.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อนจ�านวน 0.6 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 เงนิลงทุนทัว่ไปจ�านวน 100 ล้านบาท เท่ากบัปีก่อน เป็น

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ซึ่งซื้อมาที่ราคาทุน 100 ล้านบาท มีเงินปันผลใน 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต�่าถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกล่าวเท่ากับ 119 ล้านบาท มีมูลค่าเท่ากับปี 2556
 อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ลดลงจ�านวน 0.6 ล้านบาท 

เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจ�านวน 0.9 ล้านบาท 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลง 0.3 ล้านบาท
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท

คุณภาพของสินทรัพย์
 บรษิทัฯ และบริษทัย่อย จะท�าการประเมนิการด้อยค่าของท่ีดนิ 

อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น และหากมีข้อบ่งชี้

ว่าสินทรพัย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กจ็ะรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าเมือ่

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์นั้น 

 ลูกหนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 

2557 จ�านวน 170.3 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

	 Non-current	Assets
 As at 31 December 2014, the non-current assets 
amounted to 530.7 million baht, an increase of 0.6 million 
baht or by 0.1 percent from previous year, with details 
as follows:

 Other investments amounted to 100 million 
baht, remain inchanged from previous year’s 
figure. The company had investment in property 
fund units which were purchased at a cost of 
100 million baht. Dividends are paid at average 
MLR of leading commercial banks. As at 31 
December 2014, the fair value of such investments 
was 119 million baht.

 Investment properties decreased by 0.6 million baht, 
due to depreciation. 

 Property, plant and equipment increased by 0.9 
million baht. 

 Intangible assets (net) decreased by 0.3 million baht.
 Deferred tax asset and other non-current assets 

increase 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 2014, trade and other receivables 
amounted to 170.3 million baht the details were 
summarized as follows:
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หน่วย : ล้านบาท
Units: million baht

ประเภทลูกหนี้ Types	of	Account	Receivables จ�านวน %

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง Account receivables - related parties  0.3  0.2

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง Account receivables - non-related parties  178.3 104.7

ลูกหนี้อื่น Other receivables 1.0  0.6

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ Less allowance for doubtful debts  (9.3)  (5.5)

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น Total trade and other receivables  170.3  100.0

 การขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นการขายสินค้า

ในหลายอุตสาหกรรม และแต่ละอุตสาหกรรมก็มีระยะเวลาเก็บหน้ี

แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเก็บหนี้

โดยเฉลี่ยได้ 62 วัน เทียบกับปีก่อนที่เก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้ 66 วัน 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�านวน 9.3 

ล้านบาท ฝ่ายบริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ จะไม่เกิน

จ�านวนเงินที่ได้ต้ังส�ารองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูและลกูหน้ีทีค้่างช�าระ

เกิน 3 เดือน ก็มีจ�านวน 4.1 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญในการบริหารสินค้า

คงคลงัเพือ่ให้เหมาะสมกบัค�าสัง่ซือ้ของลกูค้าในอตุสาหกรรมต่างๆ 

ทีม่คีวามหลากหลาย อตัราการหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอืคดิเป็น 4.7 

เท่า เทียบกับปีก่อนซึ่งคิดเป็น 5.0 เท่า ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

เพิ่มจากปีก่อนจาก 72 วัน เป็น 78 วัน

 ส่วนสนิค้าส�าเรจ็รูปทีเ่สือ่มคณุภาพบริษทัฯ และบริษทัย่อย ได้

มกีารปรบัลดราคาทนุเป็นมลูค่าสทุธิทีค่าดว่าจะได้รับไว้ครบถ้วนแล้ว

 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 
2014 was 62 days, compared to previous year’s average 
collection period of 66 days.

 The allowance for doubtful debts of the Company 
and its subsidiary amounted to 9.3 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 4.1 million baht .

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 4.7 times, compared to previous year’s inventory 
turnover at 5.0 times. The average selling period 
increased from previous year from 72 days to 78 days.

 For finished products which were obsolete, the 
Company and its subsidiary had already adjusted to net 
reliable value.
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สภาพคล่อง
 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 

2557 เท่ากบั 8.9 เท่า เทยีบกบัปีก่อนซึง่เท่ากบั 8.0 เท่า 

มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มาของเงินทุน
 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี

หนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้เป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้ 1,738.6 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากวันสิ้นงวดปีก่อน 77.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

Unit: million baht

ณ	31	ธ.ค.	57
As	at	31	Dec	2014

ณ	31	ธ.ค.	56
As	at	31	Dec	2013

เพิ่ม	(ลด)
Increase
(Decrease)

%
percent

หนี้สินหมุนเวียน Current Liabilities 136.3  141.3 (5) (3.5)
หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-current Liabilities 64.0 65.1 (1.1) (1.7)
รวมหนี้สิน Total Liabilities 200.3  206.4  (6.1)  (3.0)
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ Equity 1,538.3 1,454.4 83.9  5.8

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Liabilities 
and Shareholders’ Equity  1,738.6 1,660.8  77.8 4.7

Liquidity
 Liquidity Ratio
 The liquidity ratio of the Company and its sub-

sidiary in 2014 was 8.9 times, compared to 8.0 
times in previous year. This indicated liquidity 
improvement.

Sources of Funds
 As at 31 December 2014, the total liabilities and 
shareholders’ equity of the Company and its subsidiary 
amounted to 1,738.6 million baht, an increase of 77.8 
million baht from the previous year. The related details 
were as follows:
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หนี้สิน
 หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 136.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

5.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นลดลง

จ�านวน 5.6 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจ�านวน 

0.8 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจ�านวน 0.2 ล้านบาท

 หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 64.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

1.1 ล้านบาท เป็นผลมาจากปรับลดเงนิมดัจ�าลกูค้าลง 4.7 ล้านบาท 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิม่ขึน้ 2.2 ล้านบาท หนี้

สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชลีดลง 0.8 ล้านบาท และหนีส้นิไม่หมนุเวยีน

อื่นเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,538.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

83.9 ล้านบาท เนื่องจากผลการด�าเนินงานของปี 2557 มีก�าไรสุทธิ

จ�านวน 182.1 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 98.1 ล้านบาท 

และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยลด

ลงจ�านวน 0.017 ล้านบาท 

Liabilities
 The current liabilities amounted to 136.3 million 
baht, a decrease of 5.0 million baht from previous year. 
This was mainly due to the decrease of 5.6 million baht 
in trade and other payables, as well as the decrease of 
0.2 million baht in other current liabilities while increase 
of 0.8 million baht in income tax payable. 

 The non-current liabilities amounted to 64.0 million 
baht, a decrease of 1.1 million baht from previous year. 
This was due to the decrease of 4.7 million baht in 
deposits from customers, the increase of 2.2 million baht 
in the provision for long-term employee benefits, the 
decrease of 0.8 million baht in deferred tax liabilities as 
well as the increase of 2.2 million baht in other non-
current liabilities.

 The shareholders’ equity amounted to 1,538.3 million 
baht, an increase of 83.9 million baht from the previous 
year. This was mainly due to the performance in 2014 
with a net profit of 182.1 million baht and the dividend 
payment of 98.1 million baht and equity attributable to 
non-controlling interests of the subsidiary decreased by 
0.017 million baht.
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Statements of Cash Flows
 As at 31 December 2014, the cash and cash 
equivalents of the Company and its subsidiaries 
amounted to 73.7 million baht, the details of which were 
as follows:

งบกระแสเงินสด
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย 

ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 เป็นจ�านวน 73.7 ล้านบาท มีราย

ละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
Unit: million baht

ปี	2557
2014

ปี	2556
2013

เพิ่ม	(ลด)
Increase 
(Decrease)

%
percent

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน Net cash from operating activities 173.9 216.4 (42.5) (19.6)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
Net cash from (used in) investing 
 activities  (273.1) (42.3)  (230.8) (545.6)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน Net cash used in financing activities (97.6) (89.0)  (8.6) (9.7)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

Net increase (decrease) in cash and 
 cash equivalents  (196.8) 85.1 (281.9) (535.7)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ณ วันต้นปี

Cash and cash equivalents at the 
 beginning of year 270.5 185.4 85.1 45.9

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ณ วันสิ้นปี Cash and cash equivalents at end of year 73.7 270.5 (196.8) (72.8)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Details of Company’s Operations
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 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 10 

สิงหาคม 2510 ภายใต้ชื่อบริษัท ไว้ท์แอนด์โก จ�ากัด และได้แปร

สภาพเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในปี 2522 ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวด

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคอื

1. ธรุกจิด้านการน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์อตุสาหกรรม

2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

3. ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย

 ในปี 2557 เศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัวลงอย่างมาก 

โดยมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 0.7 เป็นผลเนื่องมาจากการลด

ลงทั้งด้านการส่งออก ความวุ่นวายทางการเมือง การบริโภคใน

ประเทศลดลงจากการหดตัวของรายได้ภาคเกษตรกร แม้จะมีการก

ระเตื้องบ้างจากการลงทุนภาคธุรกิจและเงินทุนไหลเข้าจากต่าง

ประเทศ เงินเฟ้ออยู่ในระดับต�่าที่ 1.9% เนื่องจากราคาน�้ามันและ

ความต้องการภายในประเทศลดลง

 แม้จะได้รับผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กม็รีายได้รวมเพิม่ขึน้จากปีก่อนร้อยละ 1.1 

จาก 1,044.0  ล้านบาท เป็น 1,055.6  ล้านบาท ส่วนหนึ่งจากการ

ขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

 White Group Public Co., Ltd. was inaugurated on 
August 10, 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 2014, Thailand’s economy significantly 
slowed down with the growth rate of 0.7% only. It was 
the result of the decrease of export, political chaos, and 
decreasing domestic consumption arising from income 
shrinkage in the agricultural sector. However, there were 
some improvements relating to investment in the 
business sector and foreign capital inflows. The inflation 
was at the low level of 1.9% since the oil price and 
domestic demand declined. 

 Even though the Company and its subsidiaries were 
affected by internal and external factors, the total revenue 
increased by 1.1%, from 1,044.0 million Baht to 1,055.6 
million Baht, compared to the previous year, as a result 
of the market expansion of Oleo chemical products. 
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ธุรกิจด้านการนำาเข้าและจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสูงจาก

บรษิทัผูผ้ลติชัน้น�าของโลกน้ีถอืเป็นธรุกจิหลกัของบริษทัฯ เพราะได้

รับความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจมากว่า 48 ปี จนปัจจุบัน บริษัทฯ 

มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไทย

  รายได้ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 83 ก็มาจากธุรกิจหลักนี้ 

และจากการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกจิ ท�าให้รายได้จากการขาย

โดยรวมของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 1.7 จาก 863.1 

ล้านบาท เป็น 877.4 ล้านบาท 

 แม้การแข่งขนัโดยทัว่ไปยงัคงรุนแรงทัง้ด้านราคาและคณุภาพ

ของสินค้า แต่ปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนท�าให้ธุรกิจน้ีสามารถฟันฝ่า

อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนประสบความส�าเร็จคือ

 การมีการวางแผนและใช้กลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหา

ที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ท�าให้

สินค้าของบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้
 การมีทีมงานการตลาดและการขาย ที่มีความช�านาญ

เฉพาะด้าน มคีวามรู้ทางด้านเทคนคิในการใช้ผลติภณัฑ์

ในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรม มกีารตดิตามวิวัฒนาการทาง

เทคนิคใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด ซึ่งมีส่วน

ส�าคัญในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพ่ือช่วย

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดให้ดีขึ้น
 การมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีระบบการจัดการคลังสินค้า

และระบบจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม

ระบบ ISO 9001:2008 และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งศูนย์กระจายสินค้าก็ตั้งอยู่ในท�าเลที่

สะดวกบนถนนบางนา-ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ 

จึงช่วยสนับสนุนการขายและสร้างความพอใจให้ลูกค้า 

เนื่องจากสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายในก�าหนด

เวลา
 มีการขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

Import and Distribution of Industrial Chemicals
 Distributing high-quality industrial chemicals from 
the world leading manufacturers is the core business of 
the company. We have successfully run our business for 
more than 48 years. Currently, the Company has gained 
reputation and is widely accepted in Thailand’s Industries.

  More than 83% of the Company’s revenue comes 
from this core business. As a result of the economy 
slowdown, the revenue from the overall sales of this 
business increased only by 1.5% from 863.1 million Baht 
to 877.4 million Baht compared to the previous year.

 With intense competition on price and quality of 
goods, the key factors causing the business to overcome 
obstacles and become successful 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 
are able to compete with their rivals in the 
marketplace.

 Specialized marketing and sale teams that are 
knowledgeable on how to effectively use the 
products in each industrial group. 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 improve the competitive capacity in the 
marketplace.

 The distribution centers equipped with warehouse 
and logistic system which are certified with ISO 
9001:2008 are provided. They also provide the 
efficient information technology. The distribution 
centers are easily accessible and convenient for 
customers. It is located on Bangna-Trad Road 
nearby the Suvarnabhumi Airport which greatly 
contributes the sales and keeps our customers 
more satisfied with on-time delivery service.

 The market expansion of Oleo chemical 
products
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บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์สำาหรับอุตสาหกรรม
ต่างๆ ดังนี้

 เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำามันและปิโตรเคมี
 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี 

ประกอบด้วย สารเพิ่มคุณภาพใน โรงกลั่นน�้ามัน (Refinery Addit-

ive) สารเพ่ิมคุณภาพในน�า้มนัเช้ือเพลงิและผลติภณัฑ์หล่อลืน่ (Fuel 

and Lubricant Additive) สีผสมน�้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อ

ลื่น (Liquid Dye) รวมถึงสารหน่วงไฟ (Flame Retardant) ที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมทีัง้ต้นน�า้และปลายน�า้ บริษทัฯ มุง่เน้นพฒันา

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ให้มีความหลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมน�า้มนัและปิโตรเคมไีด้

มากขึ้น ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ติดต่อ Suppliers ต่างประเทศ 

และได้มีการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์สารท�าละลาย (Solvent) และยังคง

แสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นการ

บริการที่ครบวงจร รวมทั้งมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่ม Specialty 

มากขึ้น เช่น Synthetic Esters แม้สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศ 

รวมถงึการส่งออกมกีารชะลอตวั แต่บรษิทัฯ กย็งัสามารถเพ่ิมยอดขาย

ของอุตสาหกรรมนี้ได้เกือบ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน

 ในปี 2558 บริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันที่จะมีความรุนแรง

มากขึ้น ตลาดเปิดกว้างขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงได้เตรียมการ

และได้เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังจะรักษาและเพิ่มยอดขายให้เติบโตมากขึ้น 

บรษิทัฯ เหน็ความส�าคญัของการเป็นคูค้่าทีด่ทีัง้ Supplier และลกูค้า 

โดยบรษิทัฯ ยังคงยดึหลกัการทีบ่ริษทัฯ ยดึถอืมาโดยตลอด คอื การ

เป็นพันธมิตรทีด่ีในการท�าธุรกิจ นอกเหนือจากการบริการและตอบ

สนองที่รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันในตลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นพื้น

ฐานที่ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมพัฒนาและ

วจิยัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ กบัลกูค้า เพ่ือสร้างความแตกต่างในตลาด เพิม่

ศักยภาพในการแข่งขันต่อไป บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถ

เติบโตและเพิม่ส่วนแบ่งตลาดในกลุม่อตุสาหกรรมน้ีได้อย่างต่อเนือ่ง

The Company has provided and distributed chemical 
products to various industries including:

 Chemicals for Petroleum and Petrochemicals 
 The most important products in this category include 
refinery additives, fuel and lubricant additives, liquid dye 
and lubricants, as well as flame retardant used in 
upstream and downstream petrochemical industry. The 
Company also emphasizes on developing the variety of 
products in this category in order to respond the demand 
of customers in oil and petrochemical industries. In 2014, 
the Company contacted with overseas suppliers and 
increased the product category of solvent, including 
sought for new products continuously. In addition, the 
Company also focuses on the one-stop service and 
products in the specialty category, such as Synthetic 
Esters. Even though the domestic economic condition, 
as well as the export slowed down, the Company is able 
to increase almost 10% of its sales of this industry 
compared to the previous year. 

 In 2015, the Company realizes more intense 
competition and wider markets. In the previous year, the 
Company prepared and became the business partners 
of new companies in order to expand the variety of 
products, including maintain and increase the sales. The 
company pays attention to the significance of good 
business partners, both suppliers and customers. The 
Company always adheres to the rules on good business 
alliance, other than quick response and service pursuing 
the market competition, which are the basic and regular 
properties. Additionally, the Company also research and 
develop new product together with customers in order 
to create differentiation in the market and further enhance 
competitive competency. The Company believes that the 
business will grow up and increase the market shares 
in this industrial group continuously. 
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 เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร
 บรษิทัฯ ได้มกีารเพิม่ผลติภณัฑ์หลากหลายประเภทที่ใช้ในการ

ปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ

สามารถให้บริการที่สมบูรณ์แก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ทั้งน�้าผลไม้ ชา กาแฟ มอล์ต โกโก้ กลุ่ม

ผลติภณัฑ์นม เนย ไอศครีม กลุม่เบเกอร่ี น�า้มนัพืช จนถงึผลติภัณฑ์

อาหารเสริม ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 3 ประเภท

 กลุม่แรก คอื สารทีน่�ามาใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติ โครงสร้าง

และรสชาติของอาหารท�าให้มีรสชาติที่ดีขึ้น มีรูปลักณ์ที่ดึงดูดต่อ 

ผู้บริโภค และสามารถยืดอายุสินค้าให้ได้ยาวนานขึ้น ได้แก่ สารที่

น�ามาแต่งกลิ่นรสในอาหาร (Natural Flavors & Natural Identical 

Flavors) สารทีป่รบัปรงุเครือ่งดืม่ให้มคีวามเข้มข้น ดมูชีิน้เนือ้เพิม่ขึน้ 

(Clouding Agent) สารที่ท�าให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ไขมันกระจายตัวได้ดี 

ส�าหรับน�าไปท�าผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนย มาการ์รีน เบเกอร์รี่ ไอ 

ศครีม (Emulsifier) สารที่ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันเป็นองค์

ประกอบท�าให้ลดการเหมน็หนื (Food Antioxidant) และสผีสมอาหาร 

(Food color) 

 กลุม่ทีส่อง คือ วตัถดุบิที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ได้แก่

ชาและสมุนไพรผงสกัด (Tea and Herbal Extract Powder) มอลต์

สกัด (Malt Extract Powder) น�้าผลไม้เข้มข้น (Juice Concentrate) 

กลุ่มที่สาม คือ สารอาหารที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ กลุ่ม

พรไีบโอตกิ ซึง่ช่วยเสรมิสร้างจลุนิทรย์ีทีส่ร้างภมูคิุม้กนัและช่วยขบั

สารพิษให้แก่ร่างกาย (Prebiotics: Galacto-oligo-saccharide)  

เชอร์รีป่่า (Acerola Cherry Powder) ทีใ่ห้วติามินซีและสารโพลฟีีนอล

ที่สูง ลดอัตราการเสี่ยงการเกิดเบาหวาน ช่วยให้ผิวกระจ่าง  

ไฮโดรไลซ์เวย์เป็บไตน์ (Hydrolyzed Whey Peptide) ที่เสริมสร้าง

กล้ามเนือ้ให้แก่ร่างกายและโสมสกดั (Gingseng) ทีม่ ีGingsenosime 

ช่วยบ�ารุงและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย 

 Chemicals for Food Industry 
 The Company has continuously added on its 
products portfolio various types of ingredients used for 
improving product characteristic in the food industry so 
that a complete services can be provided to all type of 
customers, ranging from beverage products including 
fruit juice, tea, coffee, Malt, Coco, to milk, butter, ice-
cream, bakery, vegetable oil, and dietary supplements. 
These products can be classified into 3 categories as 
follows; 

 The first category is ingredients used to improve 
product characteristic and flavor of food for better taste 
and consumers’ attraction as well as extend its shelf life. 
It includes Natural Flavors & Natural Identical Flavors, 
Clouding Agent, Emulsifier, Food Antioxidant and Food 
color.

 The second category is ingredients used for food, 
such as Tea and Herbal Extract Powder, Malt Extract 
Powder and Juice Concentrate.

 The third category is nutrition, such as Prebiotics: 
Galacto-oligo-saccharide to strengthen the immune 
system and detoxification, Acerola Cherry Powder 
providing high Vitamin C and Polyphenol to improve 
radiance and reduce incidence of diabetes risk, 
Hydrolyzed Whey Peptide to strengthen muscles building 
and Gingseng containing Gingsenosime for physical 
rehabilitation.
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 ในปี 2557 สภาพตลาดโดยรวมมกีารชะลอตวั เน่ืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจที่ซบเซาท�าให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมี

จ�านวนลดลง แต่กระนั้นบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการหาสินค้าเพิ่ม 

และร่วมพัฒนาสินค้าร่วมกับคู่ค้ารายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แนวโน้ม

ในปี 2558 คาดว่าตลาดน่าจะมีการเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา ลูกค้ามี

ความต้องการสินค้าที่มีความหลากหลายที่มากขึ้นท�าให้ บริษัทฯ มี

โอกาสที่ดีขึ้นในการแข่งขันและน�าเสนอสินค้าใหม่ๆ แต่อย่างไร

ก็ตามสินค้าในกลุ่มอาหารน้ีมีการควบคุมและต้องใช้เวลาในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาจต้องใช้เวลา เราจึงพยายามพัฒนาการท�างาน

ร่วมกบัลกูค้าในแง่การพัฒนาผลติภณัฑ์ไปร่วมกนัในด้านต่างๆ เช่น 

การพัฒนาสูตร การเตรียมข้อมูลจุดเด่นของสินค้าในแง่ตลาดให้

เหมาะกับสูตรที่เสนอ เป็นต้น

 เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
 ลูกค้าหลักของธรุกจิกลุม่น้ีได้แก่สถาบันวิจยัทัง้ของรฐับาลและ

เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม

ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ส่วนสินค้าหลักได้แก่ เคมีวิเคราะห์ 

(Analytical Reagents) อาหารเลีย้งเช้ือส�าหรับห้องทดลอง (Culture 

Media) และอปุกรณ์เคร่ืองแก้วห้องทดลอง (Laboratory Glassware)

 ในปี 2557 ยอดขายโดยรวมของแผนกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดย

ยอดขายของกลุ่มเคมีวิเคราะห์ยังคงเติบโต กลุ่มอาหาร เลี้ยงเชื้อ

ทรงตวั แต่กลุม่อปุกรณ์เคร่ืองแก้วลดลง อนัเน่ืองมาจากงบประมาณ

ของลูกค้าราชการลดลง บริษัทฯ ยังคงเน้นกลยุทธ์การส่งเสริมการ

ขาย โดยจัดกิจกรรมที่เน้นให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

อย่างต่อเนื่อง และเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่บริษัทฯ จะยังใช้ต่อไปอีก 

นอกจากนี้การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จึงท�าให้แผนกต้องมีการใช้

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายควบคู่ไปด้วย

 In 2014, the overall market had slowed down due 
to the sluggish economy which led to limitation of new 
product launch. However, the Company continued 
looking for new product opportunities and co-developing 
product with new business partners. In 2015, it is 
expected that the market will grow over the previous 
year. Customers expect more variety of products and 
choices, therefore, the Company has greater competitive 
advantage in offering new products in pipeline.  However, 
food industry is controlled and require resources for 
product development. So, company continue to focus on 
co-developing products with business partners i.e. 
formula, prepare market introduction and product 
highlights of the new formula. 

 Analytical Chemicals and Laboratory Equipment
 The main customers in this industry comprises of 
research institutes from private and public sectors, 
educational institutes, governmental units and industrial 
sectors. The main products are Analytical Reagents, 
Culture Media and Laboratory Glassware. 
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 แนวโน้มในปี 2558 สินค้าเคมีวิเคราะห์น่าจะมียอดขายเพิ่ม

ขึ้นจากการน�าเสนอและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมที่ค�านึง

ถึงเรื่องคุณภาพ รวมทั้งจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้บริโภคเริ่มสนใจคุณภาพ 

ความสะอาดและสุขลักษณะและสารตกค้างมากขึ้น แผนกยังคงให้

ความส�าคัญในการตรวจสอบสารตกค้างในอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ 

ประกอบกบัสนิค้าทีบ่รษิทัฯ จดัจ�าหน่ายมคีวามแขง็แกร่งในด้านการ

ตรวจวิเคราะห์ ทั้งด้านความสะอาดและสุขลักษณะและสารตกค้าง

ในอาหาร จงึเชือ่ว่าจะสามารถเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึน้

 กลุ ่มผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงเชื้อก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเช่น

เดียวกัน เนื่องจากหนึ่งในลูกค้าหลักในกลุ่มธุรกิจนี้ คือ โรงงาน

อตุสาหกรรมอาหารทะเลและกุง้ส่งออก ซ่ึงในปีทีผ่่านมาประเทศไทย

ประสบปัญหาในเรื่องของโรคตายด่วนในกุ้ง (EMS) การตัดสิทธิ 

GSP สินค้ากุ้งของกลุ่มสหภาพยุโรป รวมถึงปัญหาแรงงานผิด

กฎหมาย ซึง่สหรฐัอเมริกาจดัอนัดบัให้ไทยอยู่ใน TIER 3 แต่อย่างไร

ก็ตามประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตอาหาร เนื่องจาก

มีพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตร คุณภาพสินค ้าและ

กระบวนการผลิต สินค้ากุ้งของไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ท�าให้การส่งออกอาหารทะเลของ

ไทยยังคงสามารถขยายตัวได้

 In 2014, the total sales increased by 8%. The sales 
of analytical reagents continued to grow while culture 
media were stable, Sales of laboratory glassware 
declined due to budget constrain of government units.  
The Company continues to focus on providing technical 
knowledge to its end-users.. In addition, due to fierce 
competition, the company also rendered other marketing 
activities to stimulate the sales as well. 

 For the year 2015,  analytical chemical products will 
continue to grow attributed to the rising demand for lab 
testing as consumers are more concerned in the quality, 
hygiene and residues in food products. The company 
pays special attention on the test of chemical residues. 
With this strength, the company believes that it can 
penetrate and gain more market shares in 2015.

 Culture media is expected to grow in 2015 as last 
year industry problems were resolved. In the previous 
year, Export Seafood and Shrimp Industry, which is the 
key customer, encountered Early Mortality Syndrome 
(EMS) in shrimp, loss of European Union’s GSP privileges, 
and illegal labor. United States has ranked Thailand 
Seafood Industry as TIER 3. However, Thailand still has 
high potential for food manufacturing due to skill in 
agricultural production base, product’s quality and good 
production process. Thailand Shrimp manufacturing meet 
the international standard and well-accepted in global 
markets. Therefore, the seafood export of Thailand is 
expected to grow. 
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 เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก 
 สินค้าหลักเป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยเพิ่ม

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเคลือบผิวในอุตสาหกรรมสี 

พลาสติก และหมึกพิมพ์ ฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ จึงขึ้น

กับสภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ ใช้สีและพลาสติกด้วย ได้แก่ 

อุตสาหกรรมผลติรถยนต์ ผลติภณัฑ์จากพลาสตกิและธรุกจิก่อสร้าง 

ดงันัน้ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิในปี 2557 ทีม่ต่ีออตุสาหกรรม

รถยนต์ จึงส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของธุรกิจนี้

 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการสร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าด้วย

การท�างานร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

ช่วยแก้ปัญหาของสูตรเดิม เพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าหรือการ

เสนอแนะสินค้าใหม่เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น การ

พฒันาสนิค้าใหม่ดงักล่าวมทีัง้ช่วยให้ คูค้่าสามารถพัฒนาสนิค้าทีม่ี

ต้นทุนที่ลดลง พัฒนาให้สินค้ามีคุณสมบัติที่ดีข้ึน รวมถึงมีการ

พัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

 ในปี 2557 บริษัทฯ พยายามขยายตลาดโดยเน้นทางด้านสาร

เคมีทีช่่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม มกีารให้ค�าปรึกษาทางด้านเทคนคิแก่

ลูกค้า เพื่อน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่

จะเตบิโตขึน้ นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัสามารถสรรหาผลติภณัฑ์ใหม่

จากผู้ผลิตรายใหม่ที่มีคุณภาพได้มากข้ึน ทั้งการขยายชนิดของ

สินค้าในกลุ่มเดิมและเพิ่มประเภทของสินค้าใหม่ ซึ่งได้เริ่มมีการ

พัฒนาตลาดมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ผลจากการพัฒนาสินค้าใหม่

เหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยเร่งอัตราการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ใน

ปี 2558 ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

 Chemicals for Coating and Plastic Industry 
 The core products include performance additives in 
paints, plastic and ink industries. Growth of this industry 
is related to the growth of  automotive industry, plastic 
products. construction business and other coating plastic.  
Sluggish economic situation in 2014 which led to slump 
of automotive industry severely affected the revenue of 
this business. 

 The Company emphasize on long-term relationship 
with business partners by working together to help solving 
quality problems of existing formula, developing new 
products to expand into new market which help reducing 
cost and improving product quality included products which 
are non toxic. 

 In 2014, the Company focus on environmental 
friendly chemicals and provided technical consultation 
service to customers.  As there is growth demand of 
these products, company also actively seeks for new 
products opportunity from new qualified manufacturers 
and increase line extension for existing products which 
the market has been developed for a while. Consequently, 
new products will be the factor accelerating the growth 
rate of this business in 2015.
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 ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
 ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ท่ี

บริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพและโอกาสที่จะเติบโตในอนาคต โดย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคมีกรดไขมัน ซ่ึงใช้ใน

อุตสาหกรรมยางรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางค์ บริษัทฯ 

ท�าการผลติและขายในปี 2557 มยีอดขายเป็นจ�านวนสงูถงึ 71 ล้านบาท

 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย อาคารส�านักงาน 

และคลังสินค้า

 อาคารส�านักงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 

ประกอบด้วยอาคารส�านักงานให้เช่า 2 อาคาร มีพื้นที่รวม 17,500 

ตารางเมตร มสีิง่อ�านวยความสะดวกทดัเทยีมอาคารส�านักงานชัน้น�า 

เช่น ห้องประชมุกลาง ห้องสมัมนา ร้านอาหารพร้อมบริการจดัเลีย้ง 

และทีจ่อดรถทีเ่พยีงพอส�าหรบัลกูค้าและผูท้ีม่าตดิต่อ ทัง้ยงัมรีะบบ

รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช.ม. 

 คลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่า ตัง้อยูท่ี ่ถนนบางนา - ตราด ก.ม. 18 

ใกล้สนามบนิสุวรรณภมู ิมพ้ืีนทีร่วม 44,000 ตารางเมตร เป็นอาคาร

คลังสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี 

 ปี 2557 รายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 

โดยธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้มากข้ึน เน่ืองจากมีผู้เช่าอาคาร

ส�านักงานเพิ่มขึ้น 

 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งส�านักงานผู้แทนในประเทศ

พม่าแล้ว มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและหาตลาดเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โดยจะท�าการวิจยัตลาด ขยายตลาดให้

กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

 Oleochemical Products 
 Oleochemical 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 manufactured and sold the 
products in 2014 and earned the total sales up to 71 
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-hour 
security service.

International standard warehouses and plants for rent 
are located on Bangna-Trad Rd., KM. 18, in the vicinity 
of Suvarnabhumi Airport, covering 44,000 square meters

 In 2014, revenue from rental and services increased 
by 2% from the previous year. The Company could 
generate more revenue since there was an increase in 
office building rental.  

 The Company is completely approved to establish 
the representative office in Myanmar. The objective is to 
study and seek for markets to support the ASEAN 
Economic Community by researching and expanding 
markets for the Company’s products. 
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บริษัทย่อย
 บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่าย บานประตูมั่นคง ตู้นิรภัย 

ตู้เก็บเอกสาร และระบบเตือนอัคคีภัย จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากล ยีห้่อ EDWARDS ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ด�าเนนิ

งานโดยทมีงานทีม่คีวามเช่ียวชาญ และให้บริการหลงัการขายทีส่ร้าง

ความพึงพอใจให้ลูกค้ามาโดยตลอด

 ในปี 2557 รายได้ของธุรกิจนี้ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6  

จากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   

 ปี 2556 บริษัทได้ลงทุนซื้อโรงงานผลิตสารเคมีประเภทกรด 

ไขมนัประเภทต่างๆ เพ่ือผลติผลติภณัฑ์โอลโิอเคมคิลั โดยให้บรษิทั

แม่ คือ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ�าหน่าย

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 EDWARDS 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 2014, the revenue of this business decreased by 
6% from the previous year due to the slowdown of real 
estate business.  

 In 2013, the Company invested in purchasing the 
fatty acid-based chemicals manufacturing plants for the 
production of oleochemical product. These products 
would be sent to the parent company, White Group Public 
Co., Ltd., for further distribution.  
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance
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 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการด�าเนินงานและปฏิบัติตามหลัก

การก�ากบัดูแลกิจการทีด่ตีามนโยบายทีก่�าหนดและสอดคล้องกบัข้อ

ก�าหนดกฎหมาย เนื่องจากตระหนักดีว่าการก�ากับดูแลกิจการเป็น

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ คณะ

กรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้น สังคม ผู้มีส่วน

ได้เสยีทกุรายและรวมทัง้ต้องมกีารด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วย ฉะนั้นการมีการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถ

เตบิโตได้อย่างต่อเนือ่งและมัน่คง เพราะการมมีาตรฐานการจดัการ

กจิการทีด่ด้ีวยการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส ย่อม

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อ

มั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 ส่วนผลประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการบริษทัจดทะเบยีนประจ�า

ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินดังนี้ 

1. การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ 

“ดีมาก”

2. การประเมินการก�ากับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้รับการ

ประเมินในระดับ “ดี”

 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 2014, the appraisal results of the 
Company are as follows:

1. The Company receives a “very goods” score 
for the organization of its annual general meet-
ing of shareholders. The appraisal was conduc-
ted 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).
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 เพือ่ทีจ่ะยกระดบัให้บริษทัฯ มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ 

จึงได้ก�าหนดแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ดังนี้

 1). สร้างกรอบโครงสร้างของการกำากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัท ได้มีการสร้างกรอบโครงสร้างของ

การก�ากับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

	  ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
  บริษัทฯ มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดย

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่

ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการให้เป็นไป

ตามแผนธุรกจิทีก่�าหนดไว้ โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ 

และคณะกรรมการจะมกีารประเมนิผลการด�าเนินงานอย่างรอบคอบ

และสม�า่เสมอ โดยเปรยีบเทยีบผลการด�าเนินงานของฝ่ายบรหิารว่า

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้หรือไม่ ในกรณทีีผ่ลการด�าเนนิงาน

ทีเ่กดิขึน้มคีวามแตกต่างจากเป้าหมายทีก่�าหนด กจ็ะมกีารประเมนิ

หาสาเหตุและด�าเนินการแก้ไข โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

	  จริยธรรมธุรกิจ
  คณะกรรมการบริหาร ได้จดัท�าแนวทางเกีย่วกบัจรยิธรรม

ธุรกิจ เพื่อรักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการ

และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้

มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ในส่วนของคู่แข่งทางการค้า จะ

ไม่ใช้วิธีท�าลายคู่แข่งด้วยวิธีที่ผิด แต่จะใช้วิธีสร้างศักยภาพให้

สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีข้ึน อีกทั้งข้อมูลที่ถือเป็นความลับ 

 In order to raise the level of its good corporate 
governance, the Company has established the following 
guidelines on good corporate governance:

 1). Establishment of Corporate Governance  
  Framework
  To support the implementation of the good corporate 
governance, the Board of Directors has developed a 
corporate governance framework with details as follows:

  Leadership and Vision
  The Company has put in place a system that 
clearly separates the roles and responsibilities of the 
Board of Directors and those of the Executive Committee. 
In this connection, the Board of Directors has also 
established clear business goals which are specific and 
measurable. The goals serve as guidelines for ensuring 
the implementation of the established business plans in 
the best interests of the Company. The Board of Directors 
will appraise the results of the implementation carefully 
and regularly, by measuring the performance of the 
management against the established goals. In case there 
are differences between the performance and the 
established goals, causes contributing to the differences 
will be identified and corrective actions will be taken to 
eliminate or minimize the difference. The Board of 
Directors will meet at least four times annually.

  Code of Conduct
  The Board of Directors has developed the Code 
of Conduct. The purposes are to maintain the standards 
of the good corporate governance and to make the good 
corporate governance as a key part of the corporate 
culture. Both the management and the staff are already 
informed of the Code of Conduct which they are required 
to adhere to strictly. Under the Code, they are required 
to carry out their duties in an honest and transparent 
manner, taking into account the interests of the Company 
and all groups of stakeholders. Importantly, they will 
also be involved in socially responsible activities which 
support communities. In dealing with competitors, they 
will not use deceitful or unethical means. Instead, they 
will develop their potential to the effect that the 
Company’s market competitiveness is enhanced. As 
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ทางการค้าและข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ข้อมูลเก่ียว

กบัลกูค้าของบรษิทั ผูจ้ดัหาสนิค้า คูค้่า และข้อมลูเกีย่วกบับคุลากร 

จะต้องไม่เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกองคก์ร หรือพนักงานผูอ้ืน่ โดย

ไม่ได้รบัอนญุาตจากผูม้อี�านาจหน้าที ่นอกจากนีย้งัมกีารรกัษาสทิธิ

ของกลุ่มลูกค้า โดยรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า และการส่งมอบ

สินค้าภายในก�าหนดเวลา โดยค�านึงถึงผลในระยะยาว

	  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
  บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility; CSR) 

ด้วยความตระหนักและให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนิน

กจิกรรมเพือ่สงัคม รวมทัง้ใส่ใจดแูลสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง ค�านงึ

ถงึผลกระทบทีอ่าจจะมต่ีอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เช่น ผูถ้อืหุ้น พนกังาน 

ชมุชนทีบ่รษิทัฯ ประกอบกจิการอยู ่ลกูค้า คูค้่า คูส่ญัญา และสงัคม 

พร้อมทัง้สร้างทศันคตแิละวฒันธรรมองค์กร เพ่ือให้พนักงานมคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

  บรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมในกระบวนการทางธรุกจิ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี้ 

  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

  บรษิทัฯ  มคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม

และมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฎิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบยีบ

ของสงัคม และเป็นองค์กรทีม่คีวามเป็นกลางทางการเมอืง

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 supporting 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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 	 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริม

การเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลอืกปฏบัิต ิส่งเสรมิความ

เสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 

  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  บริษัทฯ จะด�าเนินการเกี่ยวกับการก�ากับดูแล การ

ปรบัปรงุ การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองค์กรอย่าง

รบัผดิชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทัง้ปฏบิตัติาม

กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความ

ปลอดภัยส�าหรับพนักงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่ค้าและคู่สัญญา

  นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว บริษัทฯ ยัง

มีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทาง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา ดังนี้

  ลกูค้า - บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขทางธรุกจิ

ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการบริการท่ีดีและ

คุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐาน

  คู่ค้าและคู่สัญญา - บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน

และคดัเลอืกคูค้่าและคูส่ญัญา จดัท�ารูปแบบสญัญาทีเ่หมาะสม และ

มหีลกัการช�าระเงนิให้แก่คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเงือ่นไขการ

ช�าระเงนิทีต่กลงกนั ตลอดจนรักษาความสมัพันธ์ทีย่ัง่ยนืและมคีวาม

เชื่อถือซึ่งกันและกัน 

 	 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.

White Group Public Company Limited32



  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.

  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 

  การจัดการสิ่งแวดล้อม 

  บริษัทฯ มนีโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมที่ชดัเจน และถือเป็น

แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและด�ารงไว้

ซ่ึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมถึง

บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะท�างานด้านการอนรัุกษ์พลงังาน และปลกูจติ

ส�านึก เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

  การช่วยเหลือสังคม 

  บรษิทัฯ สนับสนุนให้มกีารท�ากจิกรรมและโครงการต่างๆ 

เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม

ท�างานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจโดยตระหนักและให้ความส�าคัญ

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ

ของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดย

มีการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบในการด�าเนินธุรกิจ และ

พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน รวมถึงต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับการ

คอร์รัปชั่นด้วย

  หากพนกังานพบเหน็การกระท�าทีผ่ดิหลกัการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ หรือการกระท�าท่ีเข้า

ข่ายคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมี

กระบวนการตรวจสอบทีเ่ป็นธรรมได้ที ่กรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุาร

บรษิทั ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล หรือผูบั้งคบับัญชาโดยตรง ท้ังนี้

จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค ให้ความเป็นธรรมแก่ทุก

ฝ่าย มรีะยะเวลาตรวจสอบอย่างเหมาะสม มกีารรกัษาความลบัและ

คุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน

และภายหลงัการสอบสวน ซ่ึงผูท้ีก่ระท�าผดิจะได้รับโทษทางวนิยัตาม

ระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ได้ก�าหนดไว้ โดยในปีทีผ่่านมา ไม่มกีารร้องเรยีน

ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

White Group Public Company Limited 33

Annual Report 2014



  การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

  ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 

แต่เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง

ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร นอกจากน้ีโครงสร้างคณะกรรมการ

ของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของคณะ

กรรมการทัง้หมด ท�าให้เกดิการถ่วงดลุและการสอบทานการบรหิารงาน

	 	 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

   องค์กรและสภาพแวดล้อม 

   บรษิทัฯ จดัให้มโีครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ี

การท�างานที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหาร

   สามารถด�าเนินงานได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีการก�าหนดเป้า

หมายการด�าเนนิธรุกจิทีชั่ดเจนและวดัผลได้ เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัิ

งานของพนักงาน 

   การบริหารความเสี่ยง

   บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระ

ทบทัง้จากภายในและภายนอก จงึมกีารซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

เพื่อการช�าระหนี้ในอนาคต มีประกันภัยส�าหรับสินค้าทั้งหมดทั้งที่

อยูใ่นระหว่างการจัดส่งและทีเ่กบ็ทีค่ลงัสนิค้า รวมทั้งมีการประกันภัย

ทรัพย์สินทั้งหมดทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้

ยังมีระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พร้อม

ทั้งจัดท�าแผนด�าเนินธุรกิจต่อเน่ือง โดยมีศูนย์ส�ารองที่สามารถ

ด�าเนินงานต่อเนื่องได้ทันที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส�านักงาน

ของบริษัทฯ 

 

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.

   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.
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   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.

  	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็น

กิจกรรมที่มีความส�าคัญเพ่ือให้บริษัทฯ มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่าย

บริหารก�าหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนใน

บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการก�าหนดวงเงินอนุมัติและอ�านาจ

อนุมัติตามล�าดับต�าแหน่งของผู้บริหารที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

และเป็นลายลักษณ์อักษร 

   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

   ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทั กรรมการ

บริหาร ได้จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะ

กรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ส�าหรับเรื่องการจัดเก็บเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ

อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบ

บญัชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ สว่นในเรื่องของนโยบายบญัช ีคณะ

กรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบาย

บญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกจิ นอกจากน้ีการเกบ็ส�ารอง

ข้อมลูคอมพวิเตอร์ กม็รีะเบียบการจดัเกบ็ให้ผูป้ฏบัิตงิานปฏบิตัติาม

อย่างชัดเจน 

   ระบบการติดตาม

   เพือ่ให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

บรษิทัฯ มกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบัิตงิานเปรยีบเทยีบกบัเป้า

หมายที่วางไว้อย่างสม�่าเสมอ ในปีที่ผ่านมา บริษัท ส�านักงาน 

เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด ได้ท�าการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพ

ระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ ตามทีผู่ส้อบบัญชีเหน็ว่าจ�าเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่ึง

ไม่ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีได้พบจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายในที่

มีสาระส�าคัญ
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2) สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาล

ทีด่ ีจงึให้ความส�าคัญแก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

กัน มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอ และให้ความสะดวกในทุกๆ ด้านเพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นร่วมเข้าประชุมเพื่อจะได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและ

แสดงความคิดเหน็ในการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถึงการเข้าท�ารายการ

ทีต้่องขออนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ก่อน บริษทัฯ กจ็ะถอืปฏบัิตโิดยเคร่งครดั

 	 การประชุมผู้ถือหุ้น

  การทีบ่รษิทัฯ ได้รับการประเมนิคณุภาพการประชมุผูถ้อื

หุ้นสามัญประจ�าปี 2557 ในระดับ “ดีมาก” แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้

มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักกา

รบรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ก�าหนดดังนี้

  	 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

   บรษิทัฯ จะจดัส่งเอกสารการประชุมให้ผูถ้อืหุน้อย่าง

ครบถ้วน มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่พียงพอในแต่ละวาระ ล่วงหน้าก่อน

การประชุมไม่น้อยกว่า 10 วันท�าการส�าหรับกรณีปกติ หรืออาจเร็ว

กว่านั้นหากมีวาระที่ทางส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

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

ให้ผูถ้อืหุน้ก่อน พร้อมเผยแพร่เอกสารการประชมุบนเวบ็ไซต์ของบ

ริษัทฯ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ การ

ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก็ค�านึงถึง

ความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการที่จะเข้าประชุม รวมทั้งได้โฆษณา

ค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนังสอืพมิพ์ตดิต่อกนั 3 วัน ก่อนวันประชมุด้วย 

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. 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 2014 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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  	 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 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.

   วันประชุมผู้ถือหุ้น	

   บริษทัฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วม

ประชมุ ก่อนเริม่การประชมุ จะประกาศแจ้งจ�านวน สดัส่วนผูถ้อืหุน้

ที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ พร้อมทั้งประกาศแจ้งหลัก

เกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการที่ใช้ในการนับคะแนน

เสยีง เพือ่ปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุผู้

ถือหุ้นด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ

ออกเสยีงในทีป่ระชมุแทนได้ บริษทัฯ จงึได้จดัท�าหนงัสอืมอบฉนัทะ

เป็น 3 แบบ ตามที่ก�าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณชิย์ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิาร

ทกุท่าน จะให้ความส�าคญัในการเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ ยกเว้นกรณี

เกิดเหตุสุดวิสัยที่ท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เช่น เดินทาง

ไปต่างประเทศ หรือป่วย การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อ

บังคับของบริษัทฯ และวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้

จดัส่งข้อมลูให้แก่ผูถ้อืหุน้แลว้ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ซกั

ถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

   อกีทัง้คณะกรรมการบริษทั ได้จดัด�าเนินการประชมุ

ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และวาระทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอื

นัดประชุม จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในระเบียบวาระ

การประชมุเป็นการล่วงหน้า เพือ่ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเพ่ิมเตมิ 

   นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบ

ริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

  	 ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

   บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมพร้อมระบุผลของมติ

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันท�าการถัดไป และจัด

ท�ารายงานการประชุมที่มีสาระส�าคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกข้อ

ซักถามและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นส�าคัญของผู้

ถือหุ้นในรายงานประชุม พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมบน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ทราบต่อไป
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3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง

ยั่งยืนได้ จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ฝ่ายจัดการและลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น

และผูล้งทนุ ผูส้อบบญัชอีสิระ ภาครัฐ และชุมชนทีบ่ริษทัตัง้อยู ่คูแ่ข่ง 

และเจ้าหนี้

 ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบ

ริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างมีระบบ ถูกต้องตาม

ข้อก�าหนดของกฎหมาย และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จึง

สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย

 	 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  กรณีที่บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ 

ก�าหนดให้การท�าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามสภาพการณ์ปกติ และถือ

ปฏบัิติเช่นเดยีวกบับคุคลภายนอกอืน่ๆ โดยค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส�าคัญ

  ในกรณทีีบ่ริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ตกลงเข้าท�ารายการท่ี 

เกีย่วโยงกนั บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

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

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องน�าการท�ารายการดังกล่าว ขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะท�าธุรกรรม ยกเว้นการท�ารายการที่

เกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท เคย

อนุมัติไว้แล้ว และหากรายการที่เกี่ยวโยงกันมิได้เป็นธุรกรรมที่เป็น

ข้อตกลงทางการค้าปกติ ก็จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

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.

White Group Public Company Limited38



  เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการด�าเนินการตามข้อ

ก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การถ่ายเทผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ คณะกรรมการบริษัท จึง

ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และวธิรีายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ 

ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

1. ได้ก�าหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  

ผูบ้รหิาร และบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องใหม่ โดยมผีลบงัคบั

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

2. กรรมการและผู้บริหารใหม่ (เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 1 

กรกฎาคม 2552) ให้จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย ส่ง

ให้เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 5 วันท�าการ

3. หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจากที่เคยรายงานไว้ ให้

กรรมการและผูบ้ริหารจดัส่งแบบรายงานการมส่ีวนได้เสยี 

ฉบบัแก้ไขเปลีย่นแปลง ให้แก่เลขานกุารบริษทัฯ ภายใน 

5 วันท�าการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

4. กรรมการและผูบ้ริหารจะต้องจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้

เสียของกรรมการและผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคม 

5. เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้

เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้แก่ ประธานกรรมการ

บริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครั้งที่

ได้รับแบบรายงาน 

  In order that the Company has supporting 
information in complying with the requirements imposed 
on the execution of the related-party transaction which 
may give rise to a conflict of interest or result in reciprocal 
transfers of the resources of the Company or its 
subsidiary, the Board of Directors has established the 
conflict of interest rules and a reporting procedure to be 
followed by directors, executives, and related parties. 
The related details are as follows:

1. The Company already developed a form to be used 
by directors, executives, and related parties in 
reporting their conflict of interest, effective from 
1 July 2009.

2. Newly appointed directors and executives (assuming 
their position from 1 July 2009) are required to 
prepare a conflict of interest report and submit it 
to the corporate secretary within five business days.

3. If there is any change in the information given 
previously in the report, the directors and 
executives are required to submit their revised 
report to the corporate secretary within five 
business days after the change takes place.

4. The directors and executives are required to 
prepare and submit their conflict of interest 
report once a year within December.

5. The corporate secretary is required to send the 
Chairman of the Board of Directors and the 
Chairman of the Audit Committee copies of the 
conflict of interest reports prepared by the 
directors and executives, once the reports are 
received.
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 	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บรษิทัฯ มีมาตรการป้องกนัไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน น�าข้อมูลภายในไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น

อย่างเข้มงวด ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยจะเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่

จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล เช่น ผู้สอบบัญชีและฝ่ายกฎหมายเท่านั้น 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการน�าข้อมูลภายในไป

ใช้อย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้จะมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อผูถ้อืหุน้ในเวลา

ที่เหมาะสม หากฝ่าฝืนจะมีความผิด ต้องได้รับโทษทางวินัย อีกทั้ง

กรรมการและผู้บริหาร ก็รับทราบและปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการ

ทีต้่องรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลกัทรัพย์ต่อส�านักงานก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ นับจากวันที่มี

การซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจ�านวนเท่าใด 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยังมกีารก�าหนดนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ เพือ่

เป็นแนวทางในบริษัท ในการป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ ข้อมูล 

อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ ต้องได้รับอนุมัติให้น�ามาใช้อย่างถูกต้องตาม

ศีลธรรมและกฎหมาย

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญในการเปิดเผย

สารสนเทศทีส่�าคัญของบริษทัฯ รวมทัง้ผลการด�าเนินงานของบรษัิท 

ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิให้เป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วน ทนั

เวลาและโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดของกฎหมาย จงึได้มกีารเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ผ่านช่องทาง

และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์

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

ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผูล้งทนุและผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยี ให้รับทราบโดยตรง

 แม้ว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุน

สัมพันธ์ เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสาร

	 	 Monitoring the Use of Internal Data
  The Company has put in place strict measures 
aimed at preventing directors, executives and staff from 
using internal data for their own interests or for the 
interests of third parties. The information which has not 
been disseminated to the public will be disclosed only 
to work units which have to use the information. These 
units include, among others, auditors and the legal 
department. The Company strictly adheres to the rules 
governing the use of internal data. The information will 
be disclosed to shareholders at an appropriate time. 
Anybody violates the rules will be subject to disciplinary 
action. Both the directors and executives are well aware 
of and comply with the rule which requires them to report 
any change in their shareholdings to the Office of the 
Securities and Exchange Commission within three 
business days after they trade or transfer the securities, 
regardless of the amount or value of the securities 
involved. Moreover, the Company has established a 
policy on the use of computers. The policy serves as a 
guideline for the Company to prevent business risks. 
Information, equipment and computer software must be 
used legally and ethically.

4) Information Disclosure and Transparency
 The Board of Directors places strong emphasis on 
the disclosure of its material information including its 
business performance, both monetary and non-monetary, 
ensuring that the disclosed information is accurate, 
complete, timely and transparent. To be fair to all parties 
concerned and to comply with legal requirements, the 
Company disseminates information via the Stock 
Exchange of Thailand’s distribution channels and media 
as well as via the Company’s website (http://www.
whitegroup.co.th). The objective is to disseminate 
information to investors and stakeholders directly.

 The Company has not yet established an investor 
relations unit responsible for disseminating information 
and news on various activities to institutional investors, 
shareholders, as well as analysts and the state agencies 
concerned. However, it has assigned the Commercial 
Director as the person in charge of providing such 
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กจิกรรมต่างๆ กับผูล้งทนุทีเ่ป็นสถาบัน ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห์

ทั่วไปและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีการมอบหมายให้ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบัญชี การเงินและปฏิบัติการ ท�าหน้าที่ให้ข้อมูล โดยติดต่อขอ

ทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 0-2381-9922 หรือที่ e-mail address 

: operate1@whitegroup.co.th

 	 นโยบายเกีย่วกบัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร

  	 ค่าตอบแทนกรรมการ 

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมท่านละ 50,000.- บาท

ต่อครัง้ ซึง่ได้มกีารขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แล้ว ส่วนกรรมการ

ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ 

ตามปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทน

ดังกล่าว ได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเช่นกัน 

  	 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ	ได้จ่ายให้แก่คณะกรรมการ	

	 	 	 และผู้บริหาร	ในปี 2557 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ 

   เป็นตัวเงินดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ Remuneration	for	the	Board	of	Directors
ปี	2557	เบี้ยประชุม	(บาท)	

Meeting	Allowance	in	2014	(baht)

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

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

200,000
150,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

รวม Total 1,750,000

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ Remuneration	for	the	Audit	Committee
ปี	2557	เบี้ยประชุม	(บาท)	

Meeting	Allowance	in	2014	(baht)

ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
นายสลิล ปิ่นขยัน
น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์

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

482,790
114,950
114,950

รวม Total 712,690

information. To obtain information about the Company, 
please phone 0-2381-9922 or email him at operate1@
whitegroup.co.th.

 	 Policy on Remuneration of Directors and Executives

  	 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 2014 are  
   as follows:
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  	 Remuneration paid to the Executive Committee  
   and Executives (2 Executive Directors and  
   2 Executives)

  	 ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร	(	กรรมการ	

	 	 	 บริหาร	2	ราย	และผู้บริหาร	2	ราย	)

รายละเอียด Particulars
จ�านวนราย

Number of Persons
ปี	2557

ค่าตอบแทน	(บาท)

เงินเดือน Monthly salaries 4 10,656,080

โบนัส/ เงินรางวัลตามผลงาน Bonuses/performance allowance 
 based on performance

4 11,666,090

ค่าตอบแทนอื่น * Other remuneration * 4 1,638,672

รวม Total 23,960,842

  	 Other Remuneration
   There was no other non-monetary 
remuneration paid to directors, executive directors and 
other executives in 2014, except for the management fee 
in the amount of 3,600,000.- 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 

  	 ค่าตอบแทนอื่น

   ทั้งนี้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

แก่กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารอื่นๆ ในปี 2557 นอกจา

กบริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริหารจัดการ (Management Fee) ให้บริษัท 

โอสถสภา จ�ากดั เป็นจ�านวนเงนิ 3,600,000.- บาท ซ่ึงเป็นค่าบรกิาร 

ให้ค�าปรึกษา แนะน�าด้านการบริหารงาน และจัดหาบุคลากรท่ีมี

ความสามารถเฉพาะส�าหรับงาน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ได้มกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะ

กรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร 

เพื่อสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

 	 การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมกี�าหนดการประชุมเป็นประจ�าทกุ 3 เดอืน 

และจะมกีารประชมุพเิศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น ในการประชมุแต่ละ

ครัง้จะมีการก�าหนดระเบียบวาระการประชมุไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน 

ซึ่งจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานของแต่ละไตรมาส 

โดยเลขานุการบริษัท จะจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ

การประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 วัน

ท�าการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูล และเตรียมข้อมูลเพิ่ม

ให้พร้อมก่อนเข้าร่วมประชมุ ระยะเวลาที่ใช้ในการประชมุแต่ละครัง้

จะใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง อีกทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมโดย

เลขานกุารบรษิทัฯ และลงนามรบัรองโดยประธานกรรมการบรษิทัฯ 

และจะมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองไว้ทั้งหมด 

ซึ่งพร้อมให้คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

* เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่าเสื่อมรถยนต์ ค่าตอบแทนการขายและเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน
* Contributions to employees provident fund, contributions to social security, car depreciation, sale commission and  
 retirement compensation.
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hours. In addition, the corporate secretary will take the 
minutes of the meeting, which will then be certified by 
the Chairman of the Board. All the certified minutes will 
be kept in good order and ready for verification by the 
Board of Directors or other parties concerned.

 Four regular meetings of the Board of Directors were 
held in 2014. Each director’s meeting attendance could 
be summarized as follows:

 ในปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน 

4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละท่าน

สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ List	of	Members	of	the	Board	of	Directors
การเข้าร่วมประชุม

Number	of	Meetings	Attended

1. นายสิทธิ์ ปรุศุด�าเกิง Mr. Sidh Prarusudamkerng 4

2. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ Mr. Ratch Osathanugrah 3

3. นายธนา ไชยประสิทธิ์ Mr. Thana Chaiprasit 4

4. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ Mr. Niti Osathanugrah 4

5. นายสลิล ปิ่นขยัน Mr. Salin Pinkayan 4

6. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย Assistant Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 4

7. น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ Miss Chantrakarn Srisawadi 4

8. นายสมชัย ไชยศุภรากุล Mr. Somchai Chaisuparakul 4

9. นางอารยา เตชานันท์ Mrs. Araya Tejanant 4

 	 คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

เพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลกจิการของบริษทั ซ่ึงจดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 29 

กมุภาพันธ์ 2543 โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบ

ด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ในปี 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัยประธาน 

  (กรรมการอิสระ)

  (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน)

 2. นายสลิล ปิ่นขยัน

  กรรมการ (กรรมการอิสระ)

 3. น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ 

  กรรมการ (กรรมการอิสระ)

  นางอารยา เตชานันท์ 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (เลขานุการบริษัท)

 	 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 2014 was as 
follows:

 1. Assist. Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai
  (Who is specialized in accountancy and finance)
  Chairperson (independent director)
 2. Mr. Salin Pinkayan 
  Member (independent director)
 3. Miss Chantrakarn Srisawadi
  Member (independent director)
  Mrs. Araya Tejanant
  Secretary of Audit Committee
  (Company’s secretary)
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  กรรมการตรวจสอบมกีารประชมุสม�า่เสมอ ในรอบปี 2557 

ได้จดัให้มกีารประชมุท้ังสิน้ 4 คร้ัง โดยได้เชิญคณะผูต้รวจสอบบัญชี

เข้าร่วมประชมุด้วย 4 ครัง้ เพือ่พจิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 

และงบการเงินประจ�าปี

  ในการปฏบิตัหิน้าที ่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมี

ความรบัผดิชอบในกจิกรรมทกุประการของบรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอก

  บรษิทัฯ ยงัไม่มคีณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แต่มี

การจดัท�าโครงสร้างเงนิเดอืนและกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค ่าตอบแทนของบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมาก 

รวมทัง้พจิารณาผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ ประกอบด้วย อย่างไร

ก็ตามการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะต้องได้รับความเหน็ชอบ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

	 	 รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปี

ที่ผ่านมาดังปรากฏในรายงานประจ�าปี ในส่วนของรายงานคณะ

กรรมการ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษทั ยงัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบ

การเงนิรวมของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิ

ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

(แบบ 56-1) งบการเงินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจ

สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการวางแผน

และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงิน

แสดงข้อมูลไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ การตรวจสอบ

รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเป็น

จ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี

ที่บริษัทฯ ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเป็น

สาระส�าคัญ ล้วนเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง ก็ได้มี

การสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและเปิด

เผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ เพือ่งบการเงนิดงักล่าวจะได้ถกูต้องตามที่

ควร และได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 	 การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของคณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร

  คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักดีถึง

บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

และเข้าใจหลักการในการท�าหน้าที่กรรมการที่ดี จึงมีการศึกษากฎ

ระเบียบต่างๆ ทั้งที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) และมีกรรมการ 6 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบัน

กรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัดด้วย

  The Audit Committee meets regularly. In 2014, 
four meetings were held. The auditor team was invited 
to participate in all the four meetings. The purpose of the 
meetings was to review the Company’s quarterly and 
annual financial statements.

  In carrying out its duties, the Audit Committee 
is accountable to the Board of Directors directly. As well, 
the Board of Directors remains responsible for all the 
Company’s business affairs towards the outside parties.

  The Company has not yet established the 
Remuneration Committee. However, it has developed a 
salary structure and a process to consider appropriate 
remuneration levels, by comparing them to those in the 
same or similar industries with a comparable size. As 
well, the performance of the Company is taken account. 
However, the payment of remuneration to the directors 
is subject to approval at the shareholders’ meeting.

 	 Report of the Board of Directors
  The Board of Directors gives a summary of the 
operating results in the past year, as shown under the 
section of the Board of Directors’ Report in the Annual 
Report. Moreover, the Board of Directors is responsible 
for the consolidated financial statements of the Company 
and its subsidiary as well as the financial information in 
the Annual Report and the annual registration statement 
(Form 56-1). The financial statements have already been 
audited by the Company’s auditor in accordance with 
the generally accepted accounting principles. A plan has 
been developed and implemented, to reasonably ensure 
that the information in the financial statements is not 
materially different from the actual performance. The 
audit includes verification of evidences supporting the 
accounting entries and monetary items. The Board of 
Directors is responsible for all the information disclosed 
in the financial statements and in the notes to the financial 
statements as well as the assessment of the 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 
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accounting standards and the financial disclosure requirements. 
The objective is to ensure that the financial statements are 
reasonably accurate and that they are prepared in accordance 
with the generally accepted accounting standards.

 	 Knowledge and Skill Development of the Board  
  of Directors and Executives
  The Board of Directors and executives are well 
aware of their roles and responsibilities as directors of 
a listed company. They understand the principles of being 
good directors. As a result, they stay abreast of rules and 
regulations issued by the Stock Exchange of Thailand 
and the Office of the Securities and Exchange Commission 
(SEC). Six of the Company’s directors have attended the 
training courses organized by the Thai Institute of Directors.

  The members of the Board of Directors also 
have extensive experience and expertise in various fields, 
both business and financial areas. As a result, they are 
able to determine the Company’s strategic direction and 
formulate its business policies in an efficient manner.

 	 Non-executive Directors as Counter-Balance
  The Board of Directors consists of 9 members  
  as follows:

  	 2 executive directors
  	 3 non-executive directors
  	 4 independent directors
   (3 of whom are members of the Audit Committee)

  In summary, the Company has four independent 
directors, accounting for 44 percent of the Board of 
Directors. Moreover, the Company has clearly defined 
the scope of duties and responsibilities as well as the 
tenure of the members of the Board of Directors and the 
Audit Committee.

 อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความ

สามารถหลากหลายสาขา ทั้งด้านธุรกิจและทางด้านการเงิน จึงมี

ส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานของบ

ริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 	 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 9 ท่านประกอบด้วย

  	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

  	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

  	 กรรมการที่เป็นอิสระ  4 ท่าน 

   (3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ)

  สรุปแล้วบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน 

คดิเป็นร้อยละ 44 ของกรรมการทัง้คณะ อกีทัง้มกีารก�าหนดขอบเขต

หน้าที่และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
Corporate Social Responsibility

CSR

White Group Public Company Limited46



 บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมมา

อย่างต่อเนือ่งและถอืเป็นนโยบายส�าคญัทีบ่รษิทัฯ ค�านงึถงึควบคูไ่ปกับ

การด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการในปี 2557 มีดังนี้

1. โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์

จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้บริษัทฯ น�าพนักงานเข้าท�า

กิจกรรมปลูกประการังเทียม จ�านวน 100 ชุด เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ท้องทะเลและการฟ้ืนฟแูนวปะการงั ณ หาดเตยงาม อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 

2. โครงการช่วยเหลือสังคม
- ในวันที่ 11 มกราคม 2557 เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 

บริษัทฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาจ�านวน 2 ทุน ให้แก่ 

บุตร-ธิดา ของข้าราชการต�ารวจในสังกัดของสถานี

ต�ารวจนครบาลคลองตัน

- บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มไมเนอร์ ซ่ึงเป็นผู้เช่าอาคาร

ส�านักงานของบริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกันบริจาคโลหิต

ให้กับสภากาชาดไทย โดยจัดที่อาคารส�านักงานของ 

บริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี ในปี 2557 ได้จัดจ�านวน 4 ครั้ง 

โดยครั้งที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 

พฤษภาคม ครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม และ ครั้งที่ 4 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

- ในวนัที ่9 เมษายน 2557 บริษทัฯ และพนักงานได้ร่วมกนั

บริจาคเงินและสิ่งของโดยน�าไปมอบให้กับให้กับมลูนธิิ

ศนูย์พทิกัษ์สทิธิเดก็ (The Center for the Protection of 

Children’s Rights Foundation) ตัง้อยูท่ี ่หมูบ้่านอมรชยั 3 

ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ 

การท�างานของมูลนิธิฯ เพ่ือใช้ในการด�าเนินการช่วยเหลอื

คุม้ครองเดก็ทีถ่กูทารณุกรรมทีอ่ยูใ่นความดแูลของมลูนธิฯิ

- ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ และพนักงาน ได้

ร่วมกันบริจาครถเข็นคนพิการส�าหรับเด็ก จ�านวน 5 คัน 

โดยน�าไปมอบให้กับมูลนิธิคนพิการไทย อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี ตามโครงการสนับสนุนล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ

ของมลูนิธิคนพิการไทย ซ่ึงบริษทัฯ ได้ด�าเนินการต่อเนือ่ง

มาเป็นปีที่ 3 แล้ว

 The Company has the policy on social and 
environmental contribution and it is considered to the 
significant policy implemented along with the core 
business operation of the Company. Activities that the 
Company continuously operated and contributed to the 
society and environment in 2014 were as follows:

1. Projects for Environmental Protection 
 On July 26, 2014, the Company was supported by 
Royal Thai Marine Corps, allowing employees to perform 
the activity for installing 100 set of artificial reefs in order 
to conserve the sea and restore coral reef along Toey 
Ngam Beach in Sattahip district, Chonburi. 

2. Projects for Society
- On January 11, 2014, the National’s Children 

Day, the Company offered 2 scholarships to 
children of police officers under the jurisdiction 
of Klongton Police Station. 

- The Company cooperated with Minor Group, 
the office building tenant of the Company, to 
annually organize the blood donation activity 
for Thai Red Cross Society at the office building 
of the Company. In 2014, this activity was held 
4 times on February 20, May 20, August 13, and 
November 14, 2014, respectively. 

- On April 9, 2014, the Company and its employees 
donated funds and items to the Center for the 
Protection of Children’s Rights Foundation 
which is located at Amornchai 3 Village,  
Phutthamonthon Sai 3 Road. It was to support 
and sponsor the operations of the Foundation 
for assisting and protecting abused children 
who are under the supervision of the Foundation. 

- On May 30, 2014, the Company and its employees 
donated 5 wheelchairs for children to Thai With 
Disability Foundation, Pakkred District, Nonthaburi, 
according to the “Wheels for Disabled” Project 
of Thai With Disability Foundation. The Company 
has implemented this activity for 3 consecutive 
years.
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- บรษิทัฯ ได้ร่วมกบัสถานตี�ารวจนครบาลคลองตนัในการ

ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าบริษัทฯ ไป

อบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครต�ารวจชุมชนและ

อาสาจราจรของสถานีต�ารวจนครบาลคลองตัน เพื่อน�า

ความรูม้าช่วยดแูลและป้องกนัภยัอนัตรายจากมจิฉาชพี

ให้กับพนักงานที่ท�างานอยู ่ในอาคารส�านักงานของ 

บริษัทฯ และในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

- ทางด้านการศึกษา บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ 

ได้ร่วมกนับริจาค เสือ้ยืดส�าหรับนักเรียน จ�านวน 116 ตวั 

เสือ้ยดืส�าหรบัคร ูจ�านวน 60 ตวั กระเป๋าสะพายนกัเรยีน 

จ�านวน 176 ใบ และโทรทัศน์ ดิจิตอล ขนาด 47 นิ้ว 

จ�านวน 1 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านจือแร อ.รือเสาะ  

จ.นาราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง มี

นกัเรยีน จ�านวน 176 คน เพ่ือใช้ในโครงการจดัหาอปุกรณ์

การเรียนการสอนส�าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียน 

บ้านจือแร

3. โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัทฯ ร่วมมือกัน

ประหยัดพลังงาน ได้แก่ การจัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

เรือ่งการใช้พลงังานอย่างถกูวธีิ รณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการ

ใช้ลฟิท์กรณขีึน้ลง 1-2 ชัน้ เพือ่สขุภาพ และยงัได้ประหยดัพลงังาน

อีกด้วย มาตรการปิดแอร์และปิดไฟฟ้าแสงสว่างตอนพักเที่ยง และ

การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดชนิด LED ซึ่งใช้ก�าลังไฟต�่า แต่

มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม

- The Company cooperated with Klongton Police 
Station by dispatching its security officers to 
attend the training on community police volunteers 
and traffic police volunteers’ potential 
development of Klongton Police Station in order 
to apply knowledge to monitor and protect 
employees working in the office building of the 
Company and nearby areas against possible 
dangers or risks from theft. 

- Regarding to the education, the Company and 
its employees donated 116 T-shirts for students, 
60 T-shirts for teachers, 176 student backpacks, 
and one 47-inch digital television to Ban Chue 
Rae School, Rue So District, Narathiwas. This 
school is located in the red zone and has 176 
students. This activity is to provide instructional 
equipment to disadvantaged children of Ban 
Chue Rae School. 

3. Energy Saving Project
 The Company always encourages its employees to 
pay attention on the energy saving, such as preparing a 
bulletin board for providing knowledge relating to correct 
energy consumption, encouraging employees to use the 
stairs instead of the elevator in case of going up or down 
only 1 or 2 floors for good health and energy saving, 
turning off air conditioners and lights during lunch break, 
and changing from fluorescent light bulbs to LED light 
bulbs with lower power consumption and longer life span.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

	 ความเสี่ยงส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในปี	2557	สรุปได้ดังนี้

  ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์

	 	 แม้บรษิทัฯ	และบริษทัย่อย	จะเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยสนิค้ำ

ให้แก่เจำ้ของผลิตภัณฑ์ในต่ำงประเทศเป็นจ�ำนวนมำกรำยและเป็น

ระยะเวลำนำน	 แต่ก็ยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่เจ้ำของผลิตภัณฑ์

รำยใดรำยหนึ่งอำจบอกเลิกกำรให้บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเป็น

ตัวแทนจ�ำหน่ำยได้	อย่ำงไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้มีกำรจัดหำเคมีภัณฑ์ที่

มีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำมำทดแทนแล้ว	แต่คงต้องใช้เวลำในกำร

พัฒนำผลิตภัณฑ์กับลูกค้ำสักระยะเวลำหนึ่ง

  ความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือและการพึง่พงิลกูค้ารายใหญ่

	 	 ฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส�ำหรับธุรกิจหลัก

คอื	กำรจัดจ�ำหน่ำยเคมภีณัฑ์อตุสำหกรรม	ตูน้ริภยั	และระบบเตอืน

อคัคภียั	ไม่มกีำรกระจกุตวัอย่ำงมนัียส�ำคญั	เน่ืองจำกลกูค้ำมจี�ำนวน

มำกรำย	 และมีกำรกระจำยครอบคลุมทั้งผู้ผลิตในอุตสำหกรรมที่

หลำกหลำย	 และผู้จ�ำหน่ำยที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ	 อีกท้ังฝ่ำย

บริหำรมีกำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่

เหมำะสม	 ด้วยเหตุผลเหล่ำนี้จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่

เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ	 และฝ่ำยบริหำรยังเชื่อว่ำควำม

เสีย่งจำกกำรให้สนิเชือ่จะไม่เกนิจ�ำนวนเงนิที่ได้ตัง้ส�ำรองค่ำเผือ่หนี้

สงสยัจะสญูของบรษัิทฯ	และบริษทัย่อยไว้แล้วในภำวะปกต	ินอกจำก

จะเกิดภำวะวิกฤตเศรษฐกิจเท่ำนั้น	

	 ส่วนกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่จัดว่ำมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับต�่ำ	

เนื่องจำกลูกค้ำรำยใหญ่ที่สุดมียอดสั่งซื้อสินค้ำจำกบริษัทฯ	 ในปี	

2557	ประมำณร้อยละ	11.8	ของรำยได้จำกกำรขำยรวมเท่ำนั้น

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 สนิค้ำทีบ่ริษทัฯและบริษทัย่อยจดัจ�ำหน่ำยกว่ำร้อยละ	80	

เป็นสนิค้ำทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	จงึมกีำรใช้เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ

เพื่อช่วยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ	 ด้วยกำรท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำ

ต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปี

 Significant Risks that may affect the Operating 
Results of the Company and its Subsidiaries in 2014 
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	2014,	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	2014,	 the	

Company’s	largest	customer	account	for	only	11.8	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 foreign exchange risk exposure by 

engaging	in	several	foreign	exchange	forwards,	generally,	the	

forward	contracts	mature	within	on	year.

White Group Public Company Limited 49

Annual Report 2014



  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ที่

ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน	 เงินลงทุนชั่วครำว	

อย่ำงไรก็ตำม	เนื่องจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	

และบริษัทย่อยมีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด	 หรือมี

อตัรำดอกเบีย้คงที	่ซึง่ใกล้เคยีงกบัอตัรำตลำดในปัจจบัุน	ควำมเสีย่ง

จำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จึงอยู่ในระดับต�่ำ

  ความเสี่ยงจากภาระค�้าประกัน

	 	 บริษัทฯ	 ได้ค�้ำประกันบริษัทย่อย	 คือบริษัท	 เอฟ	 บี	

(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีธนำคำร

และเงินกู้ระยะสั้นจำกธนำคำร	1	แห่ง	เป็นจ�ำนวนเงิน	5	ล้ำนบำท	

ฉะนั้นจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่อำจถูกฟ้องร้องในฐำนะผู้ค�้ำประกัน

ตำมจ�ำนวนมูลหนี้	สูงสุดไม่เกิน	5	ล้ำนบำท	แต่เนื่องจำกฐำนะกำร

เงินของบริษัทย่อยในปี	2557	อยู่ในระดับดี	บริษัทฯ	จึงไม่มีควำม

เสี่ยงจำกภำระค�้ำประกันดังกล่ำว

  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	financial	status	

in	2014	was	quite	good	so	there	was	no	risk	in	such	collateral	

security.
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยสามารถแยกตามส่วนงานธุรกิจได้ดังนี้
Revenues of the company and its subsidiary breakdown by business segments are as follows:

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ด�ำเนินกำรโดย
Operate by:

% กำรถือหุ้น
ของบริษัท

 % of Holding

2557/2014
รำยได้

Revenues %

2556/2013
 รำยได้

Revenues %

2555/2012
รำยได้

 Revenues  %

 ธุรกิจน�าเข้าและ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด 882 83.5 871 83.5 856 83.7
 จัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ (มหำชน)
 อุตสาหกรรม
 Import and distribution White Group 
 of industrial chemicals Public Co., Ltd.

 ธุรกิจให้เช่า 137  13.0 135  12.9 128 12.5
 อสังหาริมทรัพย์
 Property Rental Business

 ตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทย่อย 99.18 37 3.5  38  3.6 39  3.8
 ประตูมั่นคงและระบบ บริษัท เอฟ บี
 เตือนอัคคีภัย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 ผู้ผลิตและจ�าหน่าย
 ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
 Sales of Vault Subsidiary
 Door and Fire  F.B. (Thailand) Limited
 Alarm System
 Manufacturer and sales
 of Oleo Chemical Products

รวม / Total  1,056  100.0         1,044     100.0 1,023     100.0

หมายเหตุ	:	รำยได้ของบริษัทย่อยแสดงรวมในงบกำรเงินรวม
Note:  Revenue of Subsidiary incorporated in the consolidated accounts.

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
Revenues of the company and its subsidiary
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ชื่อบริษัท
COMPANY NAME

สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่
HEAD OFFICE 

LOCATION
ประเภทธุรกิจ

MAJOR BUSINESS

ทุนที่ช�ำระแล้ว
PAID-UP 
CAPITAL

(บำท) (Baht)

เงินลงทุน
(วิธีรำคำทุน)
VALUE OF 

INVESTMENT
(AT COST)

(บำท) (Baht)

อัตรำร้อยละ
ของหุ้นที่ถือ

% OWNERSHIP
INTEREST

บริษัทย่อย :
SUBSIDIARY 
COMPANY

บริษัท เอฟ บี 75 ซอยรูเบีย 
ถนนสุขุมวิท 42 
แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย 
กรุงเทพ ฯ 10110 
โทร 66(0) 2381-1196
โทรสาร 66(0) 2381-1197

ผู้น�าเข้าและจ�าหน่าย
ประตูมั่นคงและระบบ
เตือนอัคคีภัย
ผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

 30,000,000 29,755,000 99.18
(ประเทศไทย) จ�ากัด

F.B. (Thailand) Ltd. 75 Soi Rubia,
Sukhumvit 42 Road,
Prakhanong, 
Klongtoey
Bangkok 10110
Tel 66 (0) 2381-1196
Fax 66 (0) 2381-1197 

Importer and distributor 
of Vault Door and
Fire Alarm System
Manufacturer and sales
of Oleo Chemical Products

 30,000,000 29,755,000 99.18 

ข้อมูลของการลงทุนในบริษัทย่อย
Details of investment in a subsidiary
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CHEMICALS FOR - Refinery Chemicals
OIL FIELD AND - Lubricant Additives 
PETROCHEMICALS  - Crankcase Additives

  - PCMO
  - HDDEO
  - VII
 - Driveline Additives
  - ATF
  - Gear
  - Tractor
 - Industrial Additives
  - Hydraulic
  - Industrial Gear
  - Air Compressor
  - Turbine
  - Slide way
  - Metalworking
  - Component Additives
- Polyalphaolefin
- Synthetic Esters
- 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

FLAVOURS AND - Flavor for beverage and sweet application, Flavor for savory food
FOOD INGREDIENTS - Antioxidant Food Grade, TBHQ

  Tea Extract Powder or Instant Tea Powder
  (Black Tea, Green Tea, Oolong Tea, Chrysanthemum, Purer Tea, Assam Tea, 
  Matcha 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
 - Distilled Monoglycerides
 - Malt Extract
 - Cloudy Agent
 - Gingseng
 - Juices Concentrate

PRODUCTSผลิตภัณฑ์
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LABORATORY - Dehydrated Culture Media and Ingredients
CHEMICALS AND - Prepared Culture Media 
LAB EQUIPMENTS - 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, Bio Reagents, Karl Fischer Reagents
 - High Purity Solvents
 - 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

COATINGS AND - Specialty Chemicals for Coating Applications
PLASTICS - Specialty Solvents for Coating, Inks Applications 
CHEMICALS - Adhesion Promoters for Thermoplastic Paints

- Resin Intermediates for Coating and Resin Applications

- Susterra Propanediol for Polyurethane Elastomers, Polyurethane foam 
    and Coatings Applications

- Wax for Floor Coating, Textile and Candle Applications 
- Non- Phthalate Plasticizers for PVC, Adhesives, Coating and Inks Applications 

PRODUCTSผลิตภัณฑ์
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OLEOCHEMICALS FOR - Fatty Acids
RUBBER; PLASTIC; PVC;  - Stearic Acid, Oleic Acid, Coconut Fatty Acid, Soyabean Fatty Acid, 
COSMETICS; PAINT;     Tallow Fatty Acid, Rice Bran Fatty Acid, Fatty Acid Formulations. 
CONCRETE; LUBRICANT - Triglycerides 
& COATING INDUSTRIES  - Stearine 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

PRODUCTSผลิตภัณฑ์

White Group Public Company Limited 55

Annual Report 2014



บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน	บริษัทย่อย	ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

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

รำยชื่อกรรมกำร
Name of Directors

บริษัท
Company

บริษัทย่อย 
Subsidiary Company

 1. นายสิทธิ์ ปรุศุด�าเกิง
  Mr. Sidh Prarusudamkerng
 2. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
  Mr. Ratch Osathanugrah
 3. นายธนา ไชยประสิทธิ์
  Mr. Thana Chaiprasit
 4. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
  Mr. Niti Osathanugrah
 5. นายสลิล ปิ่นขยัน
  Mr. Salin Pinkayan
 6. ผศ. ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
  Asst Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai
 7. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์
  Miss Chantrakarn Srisawadi
 8. นายสมชัย ไชยศุภรากุล
  Mr. Somchai Chaisuparakul 
 9. นางอารยา เตชานันท์
  Mrs. Araya Tejanant

A

B

B 

B

B

B

B

C

C

B

 

 C
 
 C

บริษัทย่อย
Subsidiary Company

หมำยเหตุ
Remarks:

  บริษัท  เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด
  F.B. (Thailand) Ltd.

A = ประธานกรรมการ
  Chairman
B = กรรมการ
  Director
C = กรรมการบริหาร
  Executive Director

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
Connected Persons
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
Opinion of the Audit Committee regarding connected Transactions

23rd	February	2015

Subject Opinion of the Audit Committee regarding White 

Group	Public	Co.,	Ltd.’s	inter-related	transactions	for	the	year	

ended	31st	December	2014

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

Attachment Detail of the inter-related transactions

	 Regarding	the	connected	transactions	disclosed	in	the	

2014	annual	financial	report	for	the	year	ended	31st	December	

2014	conducted	by	the	company’s	management,	the	Audit	

Committee confirmed that all transactions were considered 

ordinary	and	usual	and	were	reasonable	as	approved	by	the	

company’s	management.

Sincerely Yours,

Assistant	Professor	Dr.	Pimpana	Peetathawatchai

Chairman of the Audit Committee

วันที่	23	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2558

เรือ่ง	ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัรำยกำรทีเ่ก่ียวข้องกัน

ของ	บริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	

พ.ศ.	2557

เรียน		 	 คณะกรรมกำรบริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย	 รำยละเอียดรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบของ	บรษิทั	ไว้ท์กรุป๊	จ�ำกดั	(มหำชน)	

ได้พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน	ส�ำหรับงบกำรเงินประจ�ำปี	2557	

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2557	ที่ฝ่ำยบริหำรได้จัดท�ำขึ้น	

และมคีวำมเหน็ว่ำ	รำยกำรทีเ่กีย่วข้องกนัดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่ป็น

ไปตำมธรุกจิปกตขิองบริษทัฯ	และมคีวำมสมเหตสุมผลตำมที่ได้ผ่ำน

กำรพิจำรณำของผู้บริหำร

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

ผศ.ดร.พิมพ์พนำ	ปีตธวัชชัย

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557	สรุปได้ดังนี้

The	significant	business	transactions	with	related	parties	incurred	during	the	year	ended	31	December	2014	can	be	summar-

ized as follow:

(หน่วย:	บำท)/(Unit:	Baht)

ชื่อบริษัทและควำมสัมพันธ์
Company Name and Relationship

ลักษณะรำยกำร
Related party transactions

มูลค่ำ ปี 2557
Amount For 

2014

ยอดคงค้ำง
ณ 31 ธ.ค.2557
Balance As of
31 December 

2014

นโยบำยในกำร
ก�ำหนดรำคำ

Pricing Policy

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด
(เป็น บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ 
ถือหุ้นอยู่เท่ากับร้อยละ 99.18 )
F.B. (Thailand) Limited
(Subsidiary Company 
percentage of 
shareholding = 99.18%)
กรรมการร่วม:
Common Directors
- นายสิทธิ์ ปรุศุด�าเกิง
 Mr. Sidh Prarusudamkerng
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล
  Mr. Somchai Chaisuparakul
- นางอารยา เตชานันท์
  Mrs. Araya Tejanant

ค่าเช่าอาคารส�านักงาน 
Rental Income from office
building
ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการ
Rental Income from factory 
and service
ค่าขายสินค้า
Sales goods
ค่าขายอุปกรณ์
Sales equipment
ค่าซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์
Purchase goods

288,000.-

2,400,000.-

31,682.-

-

58,632,614.07

-

-

2,033.-

-

6,892,322.27

ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

ราคาตามข้อตกลง
In accordance with the 
agreement
ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin 
-

ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

บริษัท คัสตอม แพค จ�ากัด
Custom Pack Co.,Ltd.
กรรมการร่วม:
Common Directors
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล
 Mr. Somchai Chaisuparakul
- นางอารยา เตชานันท์
 Mrs. Araya Tejanant

ค่าเช่าอาคารส�านักงาน
Rental Income from office
building

8,340,000.- - ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

รายการระหว่างกัน
Connected Transactions

White Group Public Company Limited58



ชื่อบริษัทและควำมสัมพันธ์
Company Name and Relationship

ลักษณะรำยกำร
Related party transactions

มูลค่ำ ปี 2557
Amount For 

2014

ยอดคงค้ำง
ณ 31 ธ.ค.2557
Balance As of
31 December 

2014

นโยบำยในกำร
ก�ำหนดรำคำ

Pricing Policy

บริษัท โอสถสภา จ�ากัด
Osotspa Co., Ltd.
(ผู้บริหารคนส�าคัญและกรรมการ
คนเดียวกัน)
(Company related due to key
management and directors in 
common.
ผู้บริหารคนส�าคัญ:
Common key management
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล
 Mr. Somchai Chaisuparakul
กรรมการร่วม:
Common Directors
- นายธนา ไชยประสิทธิ์
  Mr. Thana Chaiprasit
- นายนิติ  โอสถานุเคราะห์
  Mr. Niti Osathanugrah
- นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
  Mr. Ratch Osathanugrah
- นายสลิล ปิ่นขยัน
 Mr. Salin Pinkayan

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริหาร
จัดการ
Management fee expense

ค่าขายสินค้า
Sales

 3,600,000.-

4,608.-

 -
 
 
 

 

 -

 

ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงทางการค้าปกติ
On normal commercial 
terms and conditions
(ปี 2557: 300,000 บาทต่อเดอืน
ปี 2556: 298,280 บาทต่อเดอืน) 
(2014: Baht 300,000 per 
month
2013: Baht 298,280 per 
month)
ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin 

บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
Tune Insurance Public Co., Ltd.
(เดมิชือ่ “บรษิทั โอสถสภา ประกนัภัย จ�ากดั”)
(Formerly known as "Osotspa 
Insurance Co., Ltd.")
(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มโอสถสภาและ
กรรมการคนเดียวกัน )
(Company related to Osotspa Group 
due to directors in common)
กรรมการร่วม:
Common Directors:
- นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
 Mr. Ratch Osathanugrah
- นายธนา ไชยประสิทธิ์
 Mr. Thana Chaiprasit

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
Premium Insurance expense

2,363,987.67 392,012.38 ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงทางการค้าปกติ
On normal commercial 
terms
and conditions
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ชื่อบริษัทและควำมสัมพันธ์
Company Name and Relationship

ลักษณะรำยกำร
Related party transactions

มูลค่ำ ปี 2557
Amount For 

2014

ยอดคงค้ำง
ณ 31 ธ.ค.2557
Balance As of
31 December 

2014

นโยบำยในกำร
ก�ำหนดรำคำ

Pricing Policy

บริษัท วอลล์กรีน จ�ากัด
Wallgreen Co., Ltd.
(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มโอสถสภา)
(Company related to Osotspa Group)
กรรมการร่วม:
Common Director: 
- นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
 Mr. Ratch Osathanugrah

ค่าขายสินค้า
Sales

706,250.- 109,675.- ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin 

บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จ�ากัด
House Osotspa Food Co., Ltd.
กรรมการร่วม
Common Director:
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล
 Mr. Somchai Chaisuparakul

ค่าเช่าอาคารส�านักงาน
Rental Income from office 
building
ค่าบริการอื่น
Other service fees

862,400.-

66,100.-

-

29,996.38

ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

บริษัท โอสถสภาไทโชฟาร์มาซูติคอล จ�ากัด
Osotspa Taisho Parmaceutical Co., Ltd.
กรรมการร่วม
Common Director:
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล
 Mr. Somchai Chaisuparakul

ค่าเช่าอาคารส�านักงาน
Rental Income from office 
building
ค่าบริการอื่น
Other service fees

2,457,600.-

724,940.-

-

97,926.40

ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

บริษัท คาลพิส โอสถสภา จ�ากัด
Calpis Osotspa Co., Ltd.

กรรมการร่วม
Common Director:
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล
 Mr. Somchai Chaisuparakul

ค่าเช่าอาคารส�านักงาน
Rental Income from office 
building

ค่าบริการอื่น
Other service fees

970,240.-

101,380.-

-

22,534.20

ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure
	 โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทัฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมกำร

ทั้งหมด	2	ชุด	ได้แก่	

  คณะกรรมกำรบริษัท	

  คณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 โดยมกีรรมกำรผูจ้ดักำร	และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร	เป็นผูบ้รหิำร

จดักำร	ตำมที่ได้รบัมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีจ่ำกคณะกรรมกำรบรษิทั

คณะกรรมการบริษัท

นายสิทธิ์	 ปรุศุด�าเกิง

ประธำนกรรมกำร,	กรรมกำรอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ถือ  - หุ้น ลดลงจำกปี 2556 จ�ำนวน 10,000 หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม

-	บริหำรธุรกิจ	โรงเรียนอัสสัมชัญพำณิชยกำร

นายรัตน์	 โอสถานุเคราะห์

กรรมกำร*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ถือ	-	หุ้น	ลดลงจำกปี	2556	จ�ำนวน	-	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม

-	ปริญญำโท	สำขำกำรบัญชี	Southern	Illinois	University,	

		สหรัฐอเมริกำ

นายธนา	 ไชยประสิทธิ์

กรรมกำร*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จ�ำนวนหุน้สำมญัทีถ่อื	102,000	หุน้	เพิม่ข้ึนจำกปี	2556	จ�ำนวน	-	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม

-	ปรญิญำบรหิำรธรุกจิดุษฎบัีณฑิตกติติมศักด์ิ	สำขำกำรจดักำรท่ัวไป	

		มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

-	ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สำขำศึกษำศำสตร์	

		มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	

 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 
- shares decrease from 2013 in total 10,000 shares

Education/Training Background
- Business Administration, Assumption Commercial College

Mr. Ratch Osathanugrah
Director*

Shareholding
- shares decrease from 2013 in total - shares

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

Mr. Thana  Chaiprasit
Director*

Shareholding 
102,000 shares increase from 2013 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
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นายนิติ	 โอสถานุเคราะห์

กรรมกำร*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ถือ	100	หุ้น	เพิ่มขึ้นจำกปี	2556	จ�ำนวน	-	หุ้น	

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม	

-	ปริญญำโท	ด้ำนกฎหมำยเศรษฐกิจ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

-	สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย	(IOD)	หลกัสตูรอบรม	

		Director	Accreditation	Program	(DAP)	(	ปี	2547)

-	สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย	(IOD)	หลกัสตูรอบรม	

		Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	(ปี	2554)

-	สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย	(IOD)	หลกัสตูรอบรม	

		Audit	Committee	Program	(ACP)	(	ปี	2556)	

นายสลิล	 ปิ่นขยัน		

กรรมกำรอิสระ	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ถือ	-	หุ้น	ลดลงจำกปี	2556	จ�ำนวน	11,900	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม

-	ปรญิญำโท	สำขำบรหิำรธรุกจิ	สถำบันบัณฑติบริหำรธรุกจิศศนิทร์	

		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	

-	สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย	(IOD)	หลกัสตูรอบรม	

		Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2553)

ผศ.	ดร.	พิมพ์พนา	 ปีตธวัชชัย

กรรมกำรอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ถือ	-	หุ้น	ลดลงจำกปี	2556	จ�ำนวน	-	หุ้น		

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม

-	ปริญญำเอก	สำขำกำรบัญชี	Boston	University,	สหรัฐอเมริกำ

-	สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย	(IOD)	หลกัสตูรอบรม	

		Director	Certification	Program	(DCP)	(ปี	2546)

Mr. Niti Osathanugrah
Director* 

Shareholding   
100 shares  increase from 2013 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 
- shares decrease from 2013 in total 11,900 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)

Assistant Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 
Independent director

Shareholding
- shares decrease from 2013 in total - shares

Education/Training Background
- A PhD in Accountancy, Boston University, USA
- Thai Institute of Director Association (IOD), Certificate 
   from Director Certification Program (DCP) (2003)
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น.ส.	จันทรกานต์	 ศรีสวัสดิ์

กรรมกำรอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ถือ	-	หุ้น	ลดลงจำกปี	2556	จ�ำนวน	-	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม

-	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	Southern	New	Hampshire

		University,	สหรัฐอเมริกำ

-	สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)	หลกัสตูรอบรม	

		Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2553)		

นายสมชัย	 ไชยศุภรากุล

กรรมกำร*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จ�ำนวนหุน้สำมญัทีถ่อื	250,000	หุน้	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2556	จ�ำนวน	-	หุ้น

คุณวุฒิกำรศึกษำ	/	ประวัติกำรอบรม

-	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	University	of	Leicester,	อังกฤษ	

-	สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)	หลกัสตูรอบรม	

		Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2547)

นางอารยา	 เตชานันท์

กรรมกำรและเลขำนุกำร*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ถือ	6,261	หุ้น	เพิ่มขึ้นจำกปี	2556	จ�ำนวน	-	หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม

-	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	Wichita	State	University,	

		สหรัฐอเมริกำ

-	สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)	หลกัสตูรอบรม	

		Director	Accreditation	Program	(DAP)	(ปี	2546)

Miss Chantrakarn Srisawadi
Independent director

Shareholding
- shares decrease from 2013 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 2013 in total - shares

Education/Training Background
- M.B.A., University of Leicester, UK
- Thai Institute of Director Association (IOD), Certificate 
   from Director Accreditation Program (DAP) (2004)

Ms. Araya Tejanant
Director & Secretary*

Shareholding
6,261 shares increase from 2013 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)
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
	 *กรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ	คือกรรมกำร

สองในห้ำท่ำนลงลำยมือชื่อร่วมกัน	

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลกำร

ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของ 

บรษิทัฯ	มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง

	 ในปี	2557	คณะกรรมกำรบริษัท	มีกำรประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง

การสรรหากรรมการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการ

 คณะกรรมกำรของบริษัท	เป็นผู้สรรหำกรรมกำร	และที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำร	 ตำมหลักเกณฑ์

และวิธีกำรดังต่อไปนี้

1)	 ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีง	เสยีงหน่ึงต่อหุน้หนึง่

ที่ตนถือ

2)	 ในกำรเลอืกตัง้กรรมกำร	อำจใช้วธิกีำรออกเสยีงลง

คะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล	 ครำวละคน	

หรือครำวละหลำยคน	ด้วยวิธีกำรอื่นใดก็ได้	 ตำม

แต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร	แต่ในกำรลงมติ

แต่ละครั้ง	 ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมี

ตำม	(1)	ทัง้หมด	จะแบ่งคะแนนเสยีง	แก่คนใดมำก

น้อยเพียงใดไม่ได้

3)	 ในกำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรนัน้	ให้

ถือคะแนนเสียงข้ำงมำก	 ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน	

ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่ง

เสียงเป็นเสียงชี้ขำด

 ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ�ำปีทกุคร้ัง	ให้กรรมกำร

ลำออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหน่ึงในสำมเป็นอัตรำ	 ถ้ำ

จ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได	้

ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม

 กรรมกำรทีจ่ะต้องลำออกจำกต�ำแหน่ง	คอื	กรรมกำรคน

ที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุด

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 2014, the Board of Directors organized four meetings.

Recruitment and Selection of Directors

Composition and Appointment 

 The Board of Directors is responsible for se-
lecting 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.
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ผศ.	ดร.	พิมพ์พนา	 ปีตธวัชชัย

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

(เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน)

นายสลิล	 	 	 ปิ่นขยัน	

กรรมกำรตรวจสอบ

น.ส.	จันทรกานต์		 ศรีสวัสดิ์

กรรมกำรตรวจสอบ

นางอารยา		 	 เตชานันท์

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมกำรบริษทั	ตระหนักถงึควำมส�ำคญัและควำมจ�ำเป็น

ในกำรก�ำกบัดูแลทีด่	ีกำรบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุรติ	โปร่งใส	

มีระเบียบแบบแผนและเป็นไปตำมกฎหมำย	 กฎเกณฑ์ของหน่วย

งำนก�ำกับดูแลและระเบียบข้อบังคับของบริษัท	ดังนั้น	จึงได้แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบข้ึนคณะหน่ึง	 เพ่ือเป็นองค์กรอิสระท่ีจะ

ให้กำรสนับสนุนและปฏิบัติกำรในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท	ใน

เรื่องกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินที่เสนอแก่ผู ้ถือหุ้นและผู ้ท่ี

เก่ียวข้องอ่ืน	กำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในทีฝ่่ำยจดักำรและ

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีขึ้น	และกำรสื่อสำรกับผู้สอบบัญชี

ของบริษัท

	 เพือ่ให้กำรแต่งตัง้และกำรปฏบัิตหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจ

สอบเป็นไปอย่ำงมีหลักเกณฑ์	 มีประสิทธิผล	 และเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตำมควำมรับผิดชอบ	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้จัดท�ำ

กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบขึ้น	ดังต่อไปนี้

1.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรของบริษัท	ดังนี้

1.1		สอบทำนให้บริษทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถกูต้อง

และเพียงพอ

1.2		สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	(Internal	

Control)	ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล

1.3		สอบทำนให้บริษทัปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์

และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1.4		พิจำรณำ	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็น

อิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอ

ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว	 รวมทั้งเข้ำร่วมประชุม

Audit Committee 

Assistant Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 
Chairman of the Audit Committee 

(an expert in accountancy and finance)

Mr. Salin Pinkayan
Member of the Audit Committee

Miss Chantrakarn Srisawadi
Member of the Audit Committee

Ms. Araya Tejanant
Secretary of the Audit Committee

A Charter of Audit Committee
 As realizing the importance and necessary of Good 
Corporate Governance, integrity, honest, transparency 
systematically under the company’s regulation and rules, 
the Board of Directors appoints an Audit Committee to 
serve as independent unit whose core duties are to 
support and manage the company’s operational 
performance on behalf of the Board of Directors when it 
comes to review of financial data proposed to 
shareholders and other related parties, the review of 
internal control set up under the authorization of Top 
Management and the Board of Directors, and commutation 
with company’s auditors.

 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.
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กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย

อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

1.5		พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรำยกำรทีอ่ำจมคีวำม

ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์	 ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดัง

กล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

1.6		จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผย

ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษทั	ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวต้อง

ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้อง

ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1.6.1	 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถกูต้อง	ควำมครบถ้วน	

และควำมเช่ือถอืได้ของรำยงำนทำงกำรเงนิของ

บริษัท

1.6.2	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำร

ควบคุมภำยในของบริษัท

1.6.3	 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์	ข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์	หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท

1.6.4	 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบัญชี

1.6.5	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์

1.6.6	 จ�ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำร

เข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

1.6.7	 ควำมเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำม

กฎบัตร

1.6.8	 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

ควรทรำบ	 ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับ

ผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บริษัท

1.7	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบ

หมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1.4 Select and nominate the independent qualified 
persons as company’s external auditors , pro-
pose 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 con-
necter transaction disclosure or conflict of in-
terest disclosure to ensure the maximum be-
nefit to the company.

1.6 Prepare the report of the Audit Committee for 
submission to the Board of Directors and for 
publication in company’s annual report. Such 
report must be signed by the Audit Committee 
Chairman and must contain the following detail;

1.6.1 Comments on accuracy, completeness 
and reliability of the company’s financial 
report.

1.6.2 Comments on adequacy of the company’s 
internal control system.

1.6.3 Comments on law compliance in accordance 
with the Securities and Exchange laws, 
regulations of the Stock Exchange, and 
laws relating to company’s business.

1.6.4 Comments on the appropriateness of 
the auditors.

1.6.5 Comments on the conflict of interest.

1.6.6 A number of Audit Committee’s Meeting 
and the attendance of individual audit 
committees.

1.6.7 Comments on overall observation in which 
the audit committee receives from 
performing their duties in accordance 
with the established charter.
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2.	 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือ

มีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท�ำดงัต่อไปน้ี	ซ่ึงอำจมผีลกระทบ

อย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน	และผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัท	

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบรษัิทเพือ่

ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น

สมควร

2.1	 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

2.2	 กำรทจุรติหรอืมสีิ่งผดิปกติหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่�ำคญั

ในระบบกำรควบคุมภำยใน

2.3	 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	

ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์หรือกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง

กับธุรกิจของบริษัท

	 หำกคณะกรรมกำรของบรษิทัหรอืผูบ้รหิำร	ไม่ด�ำเนนิกำรให้มี

กำรปรบัปรงุแก้ไขภำยในเวลำตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำหนด	

กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ง	 อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือ

กำรกระท�ำดังกล่ำวต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และ

ตลำดหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1.	 ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ

2.	 กรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระ

	 โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ	มีดังนี้

ก)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบริษทั	บริษทัใหญ่	บรษัิทย่อย	

บรษิทัร่วม	หรือนิตบุิคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง	ท้ังนี้

ให้นับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมกำร

อิสระรำยนั้นๆ	ด้วย

ข)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำร

งำน	ลกูจ้ำง	พนักงำน	ทีป่รึกษำทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�ำ	

หรือผู ้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	 บริษัทใหญ	่

บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	

หรือนิตบุิคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้น

จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

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.

Qualification of the Audit Committee

1. Being appointed by the Board of Directors and 
the Shareholder’s Meeting as audit committee.

2. Being an independent directors whose qualifications 
shall meet the following criteria;

a) Holding shares not exceeding one percent 
of the total number voting rights of the 
company, its parent company, subsidiary, 
affiliate, or juristic person which may 
cause conflicts of interest, including the 
shares held by related persons of the in-
dependent directors.
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ค)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือ

โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น	

บดิำ	มำรดำ	คูส่มรส	พีน้่องและบุตร	รวมทัง้คูส่มรส

ของบตุรของผูบ้รหิำร	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	

หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือ

ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ง)	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้ง	 ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัด

ขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอสิระของตน	รวมท้ัง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 กรรมกำรซึ่ง

ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	 หรือผู้บริหำรของผู้ที่มีควำม

สมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับริษทั	บริษทัใหญ่	บรษิทัย่อย	

บรษิทัร่วม	หรือนติบุิคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง	เว้น

แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่

น้อยกว่ำ	2	ปี	

จ)	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	บรษิทัใหญ่	

บริษทัย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลทีอ่ำจมีควำม

ขัดแย้ง	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำร	ซึ่ง

ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ	ผูบ้ริหำร	หรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำร

ของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของ

บริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ

นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะ

ได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

ฉ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	ซึ่ง

รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่

ปรกึษำทำงกำรเงนิ	ซึง่ได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสอง

ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	

บรษิทัร่วม	หรือนิตบุิคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง	ท้ังนี้

ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล	 ให้

รวมถงึกำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	กรรมกำรซึง่ไม่ใช่

กรรมกำรอิสระ	ผู้บริหำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของ

ผูใ้ห้บริกำรวชิำชพีน้ันด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร

มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี

ช)	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น

ตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	

หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำย

ใหญ่ของบริษัท

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 
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ซ)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็น

อย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

3.	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บรษิทั	ให้ตดัสนิใจในกำรด�ำเนินกจิกำรของบรษัิท	บรษัิท

ใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	

หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

4.	 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัท

ย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

5.	 มีหน้ำที่ ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกำศ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและ

ขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

6.	 มคีวำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำที่

ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ	 ทั้งนี้ต้องมีกรรมกำรตรวจ

สอบอย่ำงน้อย	1	คน	ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียง

พอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอื

ของงบกำรเงินได้

อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

 เป็นผู้น�ำในกำรบริหำรงำนของบริษัท	 ให้เป็นไปตำม

วตัถปุระสงค์	 ข้อบังคับ	 และแผนงำนที่ได้รับอนุมัติจำก

มติทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	หรอืมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	

 เป็นผูพ้ฒันำขดีควำมสำมำรถของบริษทั	เพือ่แข่งขนักบั

คู่แข่งได้

 มีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะท�ำงำนต่ำงๆ	เพื่อให้มีกำรจัดกำรที่

ด	ีและให้มอี�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วง	และมอบหมำย

ให้บุคคลอื่นๆ	 ปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้	 ภำยใต้

กรอบของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำง

สม�่ำเสมอ	 เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกปัจจัยต่ำงๆ	 ทั้ง

ภำยนอกและภำยในบริษัท

unless the foregoing relationship has 
ended not less than 2 two years from the 
date of application filing with the SEC.

f) Neither being nor having been any 
professional advisor including legal or 
financial advisors who receives annual 
service fee exceeding two million Baht 
from the company, its parent company, 
subsidiary, affiliate, same-level subsidiary 
or juristic person which may cause conflicts 
of interest, and neither being nor having 
been major shareholders, non-independent 
director, executive, or partner of the 
professional advisor unless the foregoing 
relationship has ended not less than 2 two 
years from the date of application filing 
with the SEC.

g) Not being a director who has been appointed 
as representative of the company’s directors, 
major shareholders or shareholder who are 
related to the company’s major shareholders.

h) Not having any characteristics which make 
him incapable of expressing independent 
opinion with regard to the company’s 
business affairs.

3. Not being a director assigned by the Board of 
Directors to partake in business decision of the 
company, its parent company, subsidiary, affiliate, 
same-level subsidiary or juristic person which 
may cause conflicts of interest.

4. Not being a director of other listed company, 
which are the parent company, subsidiary, 
same-level subsidiary.

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.

White Group Public Company Limited 69

Annual Report 2014



 พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วกบับริษทัฯ	หรือบริษทัย่อย	ตกลง

เข้ำท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั	หรือรำยกำรเกีย่วกบักำรได้

มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 หรือบริษัท

ย่อย	 ตำมควำมหมำยที่ก�ำหนดตำมประกำศของคณะ

กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ที่ใช้

บังคับกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน	

หรอืกำรได้มำ	หรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสนิทรัพย์ของบรษิทัจด

ทะเบียน	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้จะต้องให้บริษัท	ปฏิบัติตำม

หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ประกำศดังกล่ำวก�ำหนดไว้ใน

เรื่องนั้นๆ	ด้วย

 มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด�ำเนิน

กจิกำรของบรษิทั	และมอี�ำนำจในกำรสัง่จ่ำยเชค็	และลง

นำมในเอกสำรกำรเงินของธนำคำรต่ำงๆ	 ตำมท่ีได้รับ

อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ๆ	ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บริษัท	เป็นครำวๆ	ไป	

อ�านาจหน้าที่ของรองกรรมการผู้จัดการ

 ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท

 ด�ำเนนิกำรหรอืปฏบิตังิำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รบั

อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และกรรมกำรผู้จัดกำร

 มอี�ำนำจพจิำรณำว่ำจ้ำงพนักงำนและบรรจแุต่งตัง้	ตลอด

จนโอนย้ำยข้ำมสำยงำน	 หรือกำรให้พ้นจำกกำรเป็น

พนักงำน	 รวมถึงกำรก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง	 ค่ำตอบแทน	

และสวัสดิกำรเกี่ยวกับพนักงำนทั้งหมดของบริษัท

 มีอ�ำนำจในกำรออกระเบียบ	 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็น

ไปตำมนโยบำย	 และเพื่อรักษำระเบียบวินัยกำรท�ำงำน

ของบริษัท	

 มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด�ำเนิน

กิจกำรของบริษัท	และมีอ�ำนำจในกำรสั่งจ่ำยเช็คและลง

นำมในเอกสำรกำรเงินของธนำคำรต่ำงๆ	 ตำมท่ีได้รับ

อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

6. Having sufficient knowledge and experience to 
perform duties as audit committee member 
provided that at least one member of Audit 
Committees must have sufficient knowledge 
and experience to review the reliability of financial 
statements.

Scope of Authority of Managing Director

 To lead the company’s management to meeting 
the objectives, regulation and work plan approved 
by the Board of Directors or shareholder’s meeting 
resolution for the maximum interest of the company.

 To develop the company’s capacity to compete 
with the competitors.

 Have authorization to appoint the working 
committee for the effective and successful 
management and to grant the sub-authorization 
to other people so they can perform particular 
duty on behalf of the Managing Director under 
the jurisdiction of related laws.

 Follow-up and evaluate the company’s 
performance continually to prevent any risk 
caused by internal and external factors.

 In case the company or subsidiaries make a 
decision to enter into any connected transaction 
or acquisition or disposition of the assets of the 
company or its subsidiaries as specified by the 
Notification of the Stock Exchange of Thailand 
regulation listed the company’s connected 
transaction or acquisition or disposition of the 
assets, as the case may be, the company shall 
comply with the rules and procedures stipulated 
by such Notification.

 Have authorization to approve the company’s 
payment, write a cheque, and sign any financial 
document approved by the Board of Directors.

 Perform other duties as assigned by the Board 
of Directors intermittently.

Scope of Authority of Deputy Managing Director
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 มีอ�ำนำจในกำรเปิดเผยสำรสนเทศให้แก่ผู ้ถือหุ้นและ

บคุคลภำยนอก	และจดัให้บรษิทัมหีลกัเกณฑ์และวธิกีำร

เกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศและกำรปฏิบัติใดๆ	ของ

บรษิทั	ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์และ/

หรอืคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์	

และ/หรือกฎหมำยที่เกี่ยวขัองก�ำหนด	

 ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ๆ	ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บริษัท	เป็นครำวๆ	ไป

อ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท	

	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้แต่งตั้ง	นำงอำรยำ	 เตชำนันท์	 รอง

กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นเลขำนุกำรบริษัท	 โดยให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ

ตำมข้อก�ำหนดแห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์	 คือ	 กำรจัดท�ำและ

เกบ็รกัษำเอกสำรส�ำคญัของบริษทั	ได้แก่	ทะเบียนกรรมกำร	รำยงำน

กำรประชมุคณะกรรมกำร	หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร	รำยงำน

กำรประชมุผูถ้อืหุน้	และรำยงำนกำรมส่ีวนได้ส่วนเสยีของกรรมกำร

และผู้บริหำร	 รวมทั้งให้มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น	

และกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ

ก�ำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 ทั้งบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)	

จ�ำกดั	ยงัไม่ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรจ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุ้น	กำร

จ่ำยเงนิปันผลจะจ่ำยตำมมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ซ่ึงเสนอโดยคณะ

กรรมกำรบริษัท	

 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 com-
pany’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 shareholders and outsiders concerning about 
disclosure of the company’s information and 
other operation in accordance with the rules of 
the Stock Exchange and/or the Securities and 
Exchange Commission and/or related laws.

 Perform other duties as assigned by the Board 
of Directors intermittently.

Scope of Authority of the company’s secretary

 The Board of Directors appointed Ms. Araya Tejanant, 
the Deputy Managing Director, a company secretary 
responsible for all matters in accordance with the 
Securities and Exchange Act. Her responsibility includes 
preparing a register of directors; a minute of meeting of 
the Board of Directors; a notice calling director meeting; 
a minute of Shareholders’ Meeting and report of interest 
by a direct or an executive. Beside, the secretary is also 
responsible in organizing the Shareholders’ Meeting and 
the Board of Directors Meeting to perform it compatible 
with all regulations related to good corporate governance.

Dividend Payment Policy

 The company and its subsidiary, the F.B. (Thailand) 
Ltd. have not established the dividend payment policy 
for shareholders yet. Normally, dividend payment is done 
in accordance with the Shareholder Meeting’s resolution 
proposed by the Board of Directors.
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Mr. Somchai Chaisuparakul

Education/Training Program

 Master of Business Administration, University 
of Leicester, UK

 Thai Institution of Directors Association (IOD) : 
Director Accreditation Program (DAP) (2004)

Working Experience:
1995 - Present

 Managing Director, White Group Public Co., Ltd.

 Director, F.B. (Thailand) Ltd.

 Director, Custom Pack Co., Ltd.

Shareholding: 
Common Stock 250,000 shares (1.40%)

Ms. Araya Tejanant

Education/Training Program
 Master of Business Administration, Wichita 

State University, USA

 Thai Institution of Directors Association (IOD) : 
Director Accreditation Program (DAP) (2003)

Working Experience:
1995 - Present 

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

 Director, F.B. (Thailand) Ltd.

 Director, Custom Pack Co., Ltd.

Shareholding: 
Common Stock 6,261 shares (0.04%)

คณะผู้บริหาร
Management Team

นายสมชัย ไชยศุภรากุล 

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
 ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	University	of	Leicester,	

อังกฤษ

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	 (IOD)	 :	
หลกัสตูรอบรม	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
(ปี	2547)

ประสบการณ์การท�างาน
2538	-	ปัจจุบัน	

 กรรมกำรผู้จัดกำร	บมจ.	ไว้ท์กรุ๊ป

 กรรมกำร	 บจ.	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)	

 กรรมกำร	 บจ.	คัสตอม	แพค	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	
หุ้นสำมัญ	250,000	หุ้น	(1.40	%)

นางอารยา เตชานันท์ 

คุณวุฒิการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
 ปรญิญำโท	สำขำบริหำรธุรกจิ	Wichita	State	University,	

สหรัฐอเมริกำ

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	 (IOD)	 :	
หลกัสตูรอบรม	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
(ปี	2546)

ประสบการณ์การท�างาน
2538	-	ปัจจุบัน	

 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	 บมจ.ไว้ท์กรุ๊ป	

 กรรมกำร	 บจ.	เอฟ	บี	(ประเทศไทย)

 กรรมกำร	 บจ.	คัสตอม	แพค	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	
หุ้นสำมัญ	6,261	หุ้น	(0.04	%)
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Mr. Surachai Asavavichienjinda

Education
 Master of Business Administration, English 

course, Bangkok University 

Working Experience: 
2014 – Present

 Commercial Director, White Group Public Co., 
Ltd.

2000 – 2014

 Finance Director, Johnson & Johnson (Thailand) 
Ltd. 

1995 – 2007

 Finance Director, Janssen Cilag Ltd. a subsidi-
ary of Johnson & Johnson

1990 – 1995

 Assistant General Manager, Daikin Industries 
(Thailand) Co., Ltd.

1977 – 1990

 Accounting & Budgeting Manager, Johnson & 
Johnson (Thailand) 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-

นายสุระชัย อัศววิเชียรจินดา  

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท	 สำขำบริหำรธุรกิจ	 ภำคภำษำอังกฤษ	

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ	

ประสบการณ์การท�างาน
2557	-	ปัจจุบัน	

 อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชกีำรเงนิ	และปฏบัิตกิำร	บมจ.	ไว้ท์กรุป๊
2543	-	2557

 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีกำรเงิน	 บจก.	 จอห์นสัน	 แอนด์	
จอห์นสัน	(ไทย)

2538	-	2550

 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีกำรเงิน	 บจก.	 แจนเซ่น	 ซีแลก,	
บริษัทในเครือจอห์นสัน	แอนด์	จอห์นสัน

2533	-	2538

 ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไป	ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน	บจก.	ไดกิ้น	อิน
ดัสทรีส์	(ประเทศไทย)

2520	-	2533

 ผูจ้ดักำรบัญชีกำรเงนิ	งบประมำณ	บจก.	จอห์นสนั	แอนด์	
จอห์นสัน	(ไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:

ไม่มี

นายภูอิช สวัสดิบุญชัย

คุณวุฒิการศึกษา	

 ปรญิญำตร	ีสำขำบรหิำรทัว่ไป	มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง

ประสบการณ์การท�างาน
2554	-	ปัจจุบัน

 ผู้จัดกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ	บมจ.	ไว้ท์กรุ๊ป
2553 

 ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำระบบซัพพลำยเชน	บริษัท	เอ็ม	เอ็ม	
เอส	วี	เอส	จ�ำกัด

2550	-	2552

 ผู้จัดกำรระบบสำรสนเทศ	 บริษัท	 พูเรค	 ประเทศไทย	
จ�ำกัด

2539	-	2549

 ผูจั้ดกำรฝ่ำยสำรสนเทศ	บริษทั	ฟำร์มำเซีย	ประเทศไทย	
จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:

ไม่มี
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นางอุษา ขันธทัตบำารุง 
ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์
แผนกเคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมน�้ำมันและปิโตรเคมี	

นางสาวสิริพร โตมา 
ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์
แผนกเคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมอำหำร	

นางสาวจีราภรณ์ อาชายุทธการ 
ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์
แผนกเคมีวิเครำะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร	

นายต่อพงษ์ จิตต์ภัทรวงศ์
ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์
แผนกเคมีวิเครำะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร	

นายธนพล ปิยะปัทมฉัตร 
ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์
แผนกเคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมเคลือบผิวและพลำสติก

นายศรีกานต์ โกปาลราว เดสปานเด 
ผู้จัดกำรทั่วไป
แผนกอุตสำหกรรมโอลิโอเคมิคัล

ทีมขายและการตลาด
Sales and Marketing Team

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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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วันที่	3	เมษายน	2557

Top Ten Major Shareholders as at 3 April 2014

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

จ�ำนวนหุ้น
Number of Shares

ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
Percentage of Total Shares

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

 4,171,118  23.37

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

 1,570,200  8.80

3. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 
 Thai NVDR Co., Ltd.

1,325,400  7.43

4. นางมนธิรา สัตยาวัฒนา 
 Mrs. Montira Satyawadhana 

 860,000  4.82

5. นางสาวศศิมา กัลยาณมิตร
 Miss Sasima Kalyanamitr

 840,000  4.71

 

6. นางสวิตตา จารุเจตรังสรรค์
 Mrs. Savitta Jarujetrungsan

 723,000  4.05

7. ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ
 First Lieutenant Kitti Boonphoapichart

 596,500  3.34

8. นางส่องศรี กัลยาณมิตร
 Mrs. Songsri Kalyanamitr

503,500  2.82

9. นายปิติชา ผาสุพงษ์ 
 Mr. Piticha Phasupongse

376,200 2.11 

10. นางมิตรธีรา ลีละยุทธโยธิน
 Mrs. Mitrteera Leelayuthyothin

300,000  1.68

หมำยเหตุ:	

	 -	 ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำร	หรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	แต่อย่ำงใด

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Major Shareholders
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เรียน	ท่ำนผู้ถือหุ้น	บริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบ
ด้วยกรรมกำรอิสระ	จ�ำนวน	3	คน	โดยมี	ผศ.ดร.พิมพ์พนำ	ปีตธวัชชัย	เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และมีนำยสลิล	ปิ่นขยัน	และน.ส.จันทร
กำนต์	ศรีสวัสดิ์	เป็นกรรมกำรตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท	 ตำมบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ	พ.ศ.	2551

	 ในรอบปีบัญชี	2557	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ได้จัดให้มีกำรประชุม
ร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น	4	 ครั้ง	
กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง	โดยในรอบปีที่
ผ่ำนมำ	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญ	ซึ่งพอสรุปได้
ดังนี้

 กำรสอบทำนงบกำรเงิน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้รำยงำนทำงกำรเงินรำย
ไตรมำสและประจ�ำปี	เป็นไปอย่ำงถูกต้อง	เพียงพอ	และเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
และฝ่ำยบริหำรก่อนทีจ่ะมกีำรน�ำเสนองบกำรเงนิเพือ่ขออนมุตัจิำกท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

 กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน	

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในร่วมกบั
ผู้สอบบัญชี	 และเห็นว่ำบริษัทฯ	 มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะ
สมเพียงพอ	 สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ	
บริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

 กำรสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรเกีย่วโยงกนัหรอืรำยกำร
ทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	และเหน็ว่ำเป็นรำยกำรทำงกำร
ค้ำอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป	 มีกำรเปิดเผยรำยกำรเกี่ยวโยงกันเป็นไป
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 กำรสอบทำนปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
	 แห่งประเทศไทย	

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ	 มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ	 ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์	 และกฎหมำย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 กำรพิจำรณำ	 คัดเลือก	 แต่งต้ัง	 และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
	 ของบริษัทฯ	ประจ�ำปี	2558

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคดัเลอืก	บรษิทั	ส�ำนกังำนเอนิส์ท
แอนด์	ยัง	จ�ำกัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ทั้งนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบ
ริษัทฯ	 เพ่ือน�ำเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีต่อไป

ผศ.ดร.	พิมพ์พนา	ปีตธวัชชัย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
23	กุมภำพันธ์	2558

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

Dear Shareholders of White Group Public Co., Ltd.

 The Audit Committee of White Group Public Co., Ltd. consists of 
three Independent Directors namely, Assistant Professor Dr. Pimpana 
Peetathawatchai as Chairman of the Audit Committee, Mr. Salin 
Pinkayan and Ms.Chantrakarn Srisawadi as Audit Committee.

 The Audit Committee acts as assigned by the Board of Directors 
in accordance with duties and responsibilities as defined in “Audit 
Committee Charter” in compliance with guidelines and best practices 
of Audit Committee of the Stock Exchange of Thailand, Re: Qualifications 
and Scope of Works of the Audit Committee, 2008.

 In 2014, the Audit Committee conducted 4 meetings between 
the Audit Committee and the auditors. The meetings were attended 
by all directors of the Audit Committee. During the past year, the Audit 
Committee had carried out important activities summarized as follows:

 Reviewing the financial statements
The Audit Committee asked for the accuracy and completeness 
of the quarterly and annual financial statements according to 
the Thai Financial Reporting Standards, together with the 
management and the auditors, before proposing to the Board of 
Directors for approval.

 Reviewing the internal control system
The Audit Committee in cooperation with the auditor asked for 
an adequate internal control system. The Audit Committee is of 
the opinion that the Company has adequate and efficient internal 
controls in acceptable criteria.

 Reviewing the related party transactions
The Audit Committee considered the related transactions that 
may cause the conflict of interest. The Audit Committee has 
agreed that the related transactions were normal commercial 
transactions and were disclosed in accordance with good 
corporate governance.

 The Securities and Exchange Commission Law and Regulations
The Audit Committee performed the full scope of authority set 
forth in the Charter of the Audit Committee in compliance with 
the Securities Exchange Law, notifications of the Stock Exchange 
of Thailand and Securities and Exchange Commission, and other 
laws related to the Company’s business.

 Considering, selecting, nominating and recommending  
 remuneration of annual external auditor for year 2015

The Audit Committee nominated Ernst & Young Office Limited 
as an external auditor of the Company and the Company’s 
subsidiaries. The Audit Committee had already presented this 
proposal to the Board of Directors to propose to the shareholders 
in the Annual General Meeting.

Assistant Professor Dr. Pimpana Peetathawatchai
Chairman of the Audit Committee
23rd February 2015
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและ
งบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูก
ต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า งบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบ
การเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบ
บัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่
เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ควำมเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ผลการด�าเนินงานและ กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไว้ท์
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ : 23 กุมภาพันธ์ 2558

To the Shareholders of White Group Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated financial statements of White 
Group Public Company Limited and its subsidiary, which comprise the 
consolidated statement of financial position as at 31 December 2014, 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 judgement, including the assessment of the risks of 
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control 
relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial 
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating 
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate 
to provide a basis for my audit opinion.

Opinion

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all 
material respects, the financial position of White Group Public Company 
Limited and its subsidiary and of White Group Public Company Limited as at 
31 December 2014, and their financial performance and cash flows for the 
year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Sophon Permsirivallop
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182
EY Office Limited
Bangkok: 23 February 2015

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 73,711,556 270,521,682 68,179,953 239,742,520 

เงินลงทุนชั่วคราว 8 788,000,000 509,998,644 765,000,000 509,998,644 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6,9 170,282,491 195,469,899 166,497,559 190,684,274 

สินค้าคงเหลือ 10 159,566,206 147,429,539 147,245,400 138,508,973 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11 16,378,188 7,296,434 15,953,967 6,864,276 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,207,938,441 1,130,716,198 1,162,876,879 1,085,798,687 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  27,751,020  27,751,020 

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

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 278,021,308 278,627,584 398,836,985 400,287,462 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 150,236,694 149,329,321 21,432,358 19,954,846 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 1,403,716 1,674,303 1,256,845 1,508,127 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23.1 896,847 295,534  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 141,525 141,525 136,175 136,175 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 530,700,090 530,068,267 549,413,383 549,637,630 

รวมสินทรัพย์ 1,738,638,531 1,660,784,465 1,712,290,262 1,635,436,317 

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2014 2013 2014 2013

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 73,711,556 270,521,682 68,179,953 239,742,520

Current investments 8 788,000,000 509,998,644 765,000,000 509,998,644

Trade and other receivables 6,9 170,282,491 195,469,899 166,497,559 190,684,274

Inventories 10 159,566,206 147,429,539 147,245,400 138,508,973

Other current assets 11 16,378,188 7,296,434 15,953,967 6,864,276

Total current assets 1,207,938,441 1,130,716,198 1,162,876,879 1,085,798,687

Non-current assets

Investments in subsidiary 12 - - 27,751,020 27,751,020

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

Investment properties 14 278,021,308 278,627,584 398,836,985 400,287,462

Property, plant and equipment 15 150,236,694 149,329,321 21,432,358 19,954,846

Intangible assets 16 1,403,716 1,674,303 1,256,845 1,508,127

Deferred tax assets 23.1 896,847 295,534 - -

Other non-current assets 141,525 141,525 136,175 136,175

Total non-current assets 530,700,090 530,068,267 549,413,383 549,637,630

Total assets 1,738,638,531 1,660,784,465 1,712,290,262 1,635,436,317

Statements of financial position

As at 31 December 2014

White Group Public Company Limited and its subsidiary

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 17  109,697,645  115,258,363  110,379,386  117,716,000 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  16,040,804  15,223,788  16,040,804  14,689,233 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18  10,611,609  10,815,079  10,164,693  10,532,424 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  136,350,058  141,297,230  136,584,883  142,937,657 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า  36,050,775  40,767,775  36,650,775  41,367,775 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19  12,546,092  10,340,701  10,035,327  8,853,504 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23.1  1,213,478  2,005,638  1,213,478  2,005,638 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  14,201,241  11,981,714  14,201,241  11,981,714 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  64,011,586  65,095,828  62,100,821  64,208,631 

รวมหนี้สิน  200,361,644  206,393,058  198,685,704  207,146,288 

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2014

White Group Public Company Limited and its subsidiary

(Unit: Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

Note 2014 2013 2014 2013

Liabilities and shareholders’ equity

Current liabilities

Trade and other payables 6, 17  109,697,645  115,258,363  110,379,386  117,716,000 

Income tax payable  16,040,804  15,223,788  16,040,804  14,689,233 

Other current liabilities 18  10,611,609  10,815,079  10,164,693  10,532,424 

Total current liabilities  136,350,058  141,297,230  136,584,883  142,937,657 

Non-current liabilities

Deposit from customers  36,050,775  40,767,775  36,650,775  41,367,775 

Provision for long-term employee benefits 19  12,546,092  10,340,701  10,035,327  8,853,504 

Deferred tax liabilities 23.1  1,213,478  2,005,638  1,213,478  2,005,638 

Other non-current liabilities  14,201,241  11,981,714  14,201,241  11,981,714 

Total non-current liabilities  64,011,586  65,095,828  62,100,821  64,208,631 

Total liabilities  200,361,644  206,393,058  198,685,704  207,146,288 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน 

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

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

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

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

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 20 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร 1,103,361,775 1,019,459,201 1,079,769,558 994,455,029 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,537,196,775 1,453,294,201 1,513,604,558 1,428,290,029 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,080,112 1,097,206  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,538,276,887 1,454,391,407 1,513,604,558 1,428,290,029 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,738,638,531 1,660,784,465 1,712,290,262 1,635,436,317 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(Unit: Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

Note 2014 2013 2014 2013

Shareholders’ equity

Share capital

 Registered

  30,000,000 ordinary shares of Baht 10 each  300,000,000  300,000,000  300,000,000  300,000,000 

 Issued and fully paid up

  17,850,000 ordinary shares of Baht 10 each  178,500,000  178,500,000  178,500,000  178,500,000 

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

Retained earnings

 Appropriated - statutory reserve 20  30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000 

 Unappropriated  1,103,361,775  1,019,459,201  1,079,769,558  994,455,029 

Equity attributable to owners of the Company  1,537,196,775  1,453,294,201  1,513,604,558  1,428,290,029 

Non-controlling interests of the subsidiary  1,080,112  1,097,206  -  - 

Total shareholders’ equity  1,538,276,887  1,454,391,407  1,513,604,558  1,428,290,029 

Total liabilities and shareholders’ equity  1,738,638,531  1,660,784,465  1,712,290,262  1,635,436,317 

Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2014

White Group Public Company Limited and its subsidiary

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก�ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายได้จากการขาย 911,686,619 897,750,677 877,357,781 863,119,688 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 140,056,954 138,384,468 140,000,313 137,261,053 

รายได้ค่านายหน้า 3,840,735 7,885,899 3,840,735 7,885,899 

รวมรำยได้ 1,055,584,308 1,044,021,044 1,021,198,829 1,008,266,640 

ต้นทุน

ต้นทุนสินค้าที่ขาย 723,918,030 698,931,909 689,929,917 672,889,007 

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 37,836,526 35,513,410 37,171,410 34,320,888 

รวมต้นทุน 761,754,556 734,445,319 727,101,327 707,209,895 

ก�ำไรขั้นต้น 293,829,752 309,575,725 294,097,502 301,056,745 

รายได้อื่น 21 38,212,632 40,877,573 37,158,074 40,176,712 

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 332,042,384 350,453,298 331,255,576 341,233,457 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 35,626,005 34,877,474 33,423,379 32,516,989 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 72,158,476 74,158,269 71,543,933 72,653,926 

รวมค่ำใช้จ่ำย 107,784,481 109,035,743 104,967,312 105,170,915 

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 224,257,903 241,417,555 226,288,264 236,062,542 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23.2  (42,202,373)  (44,086,423)  (42,803,685)  (42,807,152)

ก�ำไรส�ำหรับปี 182,055,530 197,331,132 183,484,579 193,255,390 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

 คณิตศาสตร์ประกันภัยของโครงการผลประโยชน์

 หลังออกจากงาน 19  -  (43,545)  -  671,807 

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

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี  -  (34,836)  -  537,446 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 182,055,530 197,296,296 183,484,579 193,792,836 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(Unit: Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

Note 2014 2013 2014 2013

Profit or loss:

Revenues

Sales income 911,686,619 897,750,677 877,357,781 863,119,688 

Rental and service income 140,056,954 138,384,468 140,000,313 137,261,053 

Commission income 3,840,735 7,885,899 3,840,735 7,885,899 

Total revenues 1,055,584,308 1,044,021,044 1,021,198,829 1,008,266,640 

Expenses

Cost of sales 723,918,030 698,931,909 689,929,917 672,889,007 

Cost of rental and services 37,836,526 35,513,410 37,171,410 34,320,888 

Total costs 761,754,556 734,445,319 727,101,327 707,209,895 

Gross profit 293,829,752 309,575,725 294,097,502 301,056,745 

Other income 21 38,212,632 40,877,573 37,158,074 40,176,712 

Profit before expenses 332,042,384 350,453,298 331,255,576 341,233,457 

Selling expenses 35,626,005 34,877,474 33,423,379 32,516,989 

Administrative expenses 72,158,476 74,158,269 71,543,933 72,653,926 

Total expenses 107,784,481 109,035,743 104,967,312 105,170,915 

Profit before income tax expenses 224,257,903 241,417,555 226,288,264 236,062,542 

Income tax expenses 23.2  (42,202,373)  (44,086,423)  (42,803,685)  (42,807,152)

Profit  for the year 182,055,530 197,331,132 183,484,579 193,255,390 

Other comprehensive income:

Actuarial gains (losses) arising from 

 post-employee benefits 19  -  (43,545)  -  671,807 

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 182,055,530 197,296,296 183,484,579 193,792,836 

Statements of comprehensive income

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

For the year ended 31 December 2014

White Group Public Company Limited and its subsidiary
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กำรแบ่งปันก�ำไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 182,072,624 197,247,192 183,484,579 193,255,390 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (17,094) 83,940 

182,055,530 197,331,132 

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 182,072,624 197,213,529 183,484,579 193,792,836 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (17,094) 82,767 

182,055,530 197,296,296 

ก�ำไรต่อหุ้น 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 24 10.20 11.05 10.28 10.83 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(Unit: Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

Note 2014 2013 2014 2013

Profit attributable to:

Equity holders of the Company 182,072,624 197,247,192 183,484,579 193,255,390 

Non-controlling interests of the subsidiary (17,094) 83,940 

182,055,530 197,331,132 

Total comprehensive income attributable to:

Equity holders of the Company 182,072,624 197,213,529 183,484,579 193,792,836 

Non-controlling interests of the subsidiary (17,094) 82,767 

182,055,530 197,296,296 

Earnings per share

Basic earnings per share

 Profit attributable to equity holders of the Company 24 10.20 11.05 10.28 10.83 

Statements of comprehensive income (continued)

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

For the year ended 31 December 2014

White Group Public Company Limited and its subsidiary
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่
ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม
รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้นจัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556  178,500,000  225,335,000  30,000,000  889,907,693  1,323,742,693 

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  193,792,836  193,792,836 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  193,792,836  193,792,836 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)  -  -  -  (89,245,500)  (89,245,500)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  178,500,000  225,335,000  30,000,000  994,455,029  1,428,290,029 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557  178,500,000  225,335,000  30,000,000  994,455,029  1,428,290,029 

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  183,484,579  183,484,579 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  183,484,579  183,484,579 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)  -  -  -  (98,170,050)  (98,170,050)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  178,500,000  225,335,000  30,000,000  1,079,769,558  1,513,604,558 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(Unit: Baht)

Separate financial statements

Issued and fully
paid-up

share capital Share premium

Total
shareholders’

equity

Retained earnings

Appropriated Unappropriated

Balance as at 1 January 2013  178,500,000  225,335,000  30,000,000  889,907,693  1,323,742,693 

Profit for the year  -  -  -  193,792,836  193,792,836 

Total comprehensive income for the year  -  -  -  193,792,836  193,792,836 
Dividend paid (Note 27)  -  -  -  (89,245,500)  (89,245,500)

Balance as at 31 December 2013  178,500,000  225,335,000  30,000,000  994,455,029  1,428,290,029 

Balance as at 1 January 2014  178,500,000  225,335,000  30,000,000  994,455,029  1,428,290,029 

Profit for the year  -  -  -  183,484,579  183,484,579 

Total comprehensive income for the year  -  -  -  183,484,579  183,484,579 
Dividend paid (Note 27)  -  -  -  (98,170,050)  (98,170,050)

Balance as at 31 December 2014  178,500,000  225,335,000  30,000,000  1,079,769,558  1,513,604,558 

Statements of changes in shareholders’ equity

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

For the year ended 31 December 2014

White Group Public Company Limited and its subsidiary
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�าไรก่อนภาษี  224,257,903  241,417,555  226,288,264  236,062,542 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคา  19,313,704  16,046,652  18,172,517  15,607,630 

   ค่าตัดจ�าหน่าย  320,727  283,055  265,782  262,826 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า  2,803,090  976,872  2,970,761  406,768 

   การปรับเพิ่มสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง  (2,522,477)  (3,554,371)  (2,285,711)  (3,630,961)

   (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  57,832  (321,273)  57,832  (159,594)

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  -  1,600,000  -  1,600,000 

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  3,104,311  1,327,281  1,886,003  1,164,092 

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  386,034  516,243  382,793  449,620 

   ตัดจ�าหน่ายส่วนลดมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล  -  (607,613)  -  (607,613)

   ดอกเบี้ยรับ  (20,958,294)  (19,537,504)  (20,441,918)  (19,061,701)

   เงินปันผลรับ  (13,781,803)  (20,485,582)  (13,781,803)  (20,485,582)

   รายได้จากการกลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย  (194,999)  (151,854)  (194,999)  (151,854)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินด�าเนินงาน  212,786,028  217,509,461  213,319,521  211,456,173 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  22,543,476  (11,540,232)  21,375,111  (13,187,402)

   สินค้าคงเหลือ  (9,614,190)  35,045,871  (6,450,716)  41,835,964 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (1,165,370)  (635,310)  (1,229,832)  (241,304)

   สินทรัพย์อื่น  -  47,857  -  500 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (3,784,577)  18,609,517  (5,557,232)  24,287,203 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (598,604)  559,630  (762,866)  358,313 

  จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  (898,920)  (6,547,123)  (704,180)  (6,505,628)

   เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า  (4,717,000)  1,916,575  (4,717,000)  2,516,575 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2,219,527  5,812,458  2,219,527  5,812,458 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  216,770,370  260,778,704  217,492,333  266,332,852 

   จ่ายภาษีเงินได้  (42,842,516)  (44,348,155)  (42,244,274)  (42,220,698)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  173,927,854  216,430,549  175,248,059  224,112,154 
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Statements of cash flows

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

For the year ended 31 December 2014

White Group Public Company Limited and its subsidiary

(Unit: Baht)

Note

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Cash flows from operating activities

Profit before tax  224,257,903  241,417,555  226,288,264  236,062,542 
Adjustments to reconcile profit before tax to 
 net cash provided by (paid from) operating activities:
 Depreciation  19,313,704  16,046,652  18,172,517  15,607,630 
 Amortisation  320,727  283,055  265,782  262,826 
 Allowance for doubtful accounts
  - trade account receivable  2,803,090  976,872  2,970,761  406,768 
 Decrease of inventory to net realisable value  (2,522,477)  (3,554,371)  (2,285,711)  (3,630,961)
 (Gain) loss on disposal of property, plant and equipment  57,832  (321,273)  57,832  (159,594)
 Impairment of property, plant and equipment  -  1,600,000  -  1,600,000 
 Provision for long-term employee benefits  3,104,311  1,327,281  1,886,003  1,164,092 
 Loss from unrealised exchange rate  386,034  516,243  382,793  449,620 
 Amortisation of discount on government bonds  -  (607,613)  -  (607,613)
 Interest income  (20,958,294)  (19,537,504)  (20,441,918)  (19,061,701)
 Dividend income  (13,781,803)  (20,485,582)  (13,781,803)  (20,485,582)
 Reversal of accrued dividend  (194,999)  (151,854)  (194,999)  (151,854)
Profit from operating activities before  
 changes in operating assets and liabilities  212,786,028  217,509,461  213,319,521  211,456,173 
Operating assets (increase) decrease
 Trade and other receivables  22,543,476  (11,540,232)  21,375,111  (13,187,402)
 Inventories  (9,614,190)  35,045,871  (6,450,716)  41,835,964 
 Other current assets  (1,165,370)  (635,310)  (1,229,832)  (241,304)
 Other assets  -  47,857  -  500 
Operating liabilities increase (decrease)
 Trade and other payables  (3,784,577)  18,609,517  (5,557,232)  24,287,203 
 Other current liabilities  (598,604)  559,630  (762,866)  358,313 
 Payment for long-term employee benefits  (898,920)  (6,547,123)  (704,180)  (6,505,628)
 Deposit from customers  (4,717,000)  1,916,575  (4,717,000)  2,516,575 
 Other non-current liabilities  2,219,527  5,812,458  2,219,527  5,812,458 
Cash flows from operating activities  216,770,370  260,778,704  217,492,333  266,332,852 
 Cash paid for corporate income tax  (42,842,516)  (44,348,155)  (42,244,274)  (42,220,698)
Net cash flows from operating activities  173,927,854  216,430,549  175,248,059  224,112,154 
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  (298,000,000)  (81,200,000)  (275,000,000)  (100,000,000)

เงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาลลดลง  23,721,075  145,000,000  23,643,281  145,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  -  (24,000,000)

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ  9,383,164  19,269,764  8,937,423  18,802,104 

เงินสดรับจากเงินปันผล  13,781,803  20,485,582  13,781,803  20,485,582 

เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (16,616,852)  (8,483,660)  (16,616,852)  (132,483,660)

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (5,462,535)  (138,469,038)  (4,047,286)  (6,454,446)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (50,140)  (174,300)  (14,500)  - 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  85,421  1,283,177  85,421  1,121,495 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (273,158,064)  (42,288,475)  (249,230,710)  (77,528,925)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

จ่ายเงินปันผล  (97,579,916)  (88,984,211)  (97,579,916)  (88,984,211)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (97,579,916)  (88,984,211)  (97,579,916)  (88,984,211)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (196,810,126)  85,157,863  (171,562,567)  57,599,018 

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 7  73,711,556  270,521,682  68,179,953  239,742,520 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

   รายการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

      ที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (2,321,333)  3,451,597  (2,321,333)  3,451,597 

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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(Unit: Baht)

Note

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Cash flows from investing activities

Increase in short-term investments -

 fixed deposit of financial institutions  (298,000,000) (81,200,000)  (275,000,000)  (100,000,000)

Decrease in short-term investments - 

 government bond  23,721,075  145,000,000  23,643,281  145,000,000 

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

Cash received from interest income  9,383,164  19,269,764  8,937,423  18,802,104 

Cash received from dividend income  13,781,803  20,485,582  13,781,803  20,485,582 

Cash paid for acquisition of investment properties  (16,616,852)  (8,483,660)  (16,616,852)  (132,483,660)

Cash paid for acquisition of property, plant and equipment  (5,462,535)  (138,469,038)  (4,047,286)  (6,454,446)

Cash paid for acquisition of intangible assets  (50,140)  (174,300)  (14,500)  - 

Cash received from disposal of property, plant 
 and equipment  85,421  1,283,177  85,421  1,121,495 

Net cash used in investing activities  (273,158,064)  (42,288,475)  (249,230,710)  (77,528,925)

Cash flows from financing activities

Dividend paid  (97,579,916)  (88,984,211)  (97,579,916)  (88,984,211)

Net cash used in financing activities  (97,579,916)  (88,984,211)  (97,579,916)  (88,984,211)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (196,810,126)  85,157,863  (171,562,567)  57,599,018 

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

Cash and cash equivalents at end of year 7  73,711,556  270,521,682  68,179,953  239,742,520 

Supplemental cash flows information:

Non-cash transaction

 Increase (decrease) in the construction of

  investment properties for which no cash has been paid  (2,321,333)  3,451,597  (2,321,333)  3,451,597 

Statements of cash flows (continued)

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

For the year ended 31 December 2014
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1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ 

การน�าเข้าและจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์อตุสาหกรรมและให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบยีนของบรษัิทฯ อยูท่ี่ 75 ซอยแสงจนัทร์-

รเูบยี ถนนสุขุมวิท 42 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจาก The Government of the Republic of the Union of Myanmar ให้จัดตั้ง

ส�านกังานผูแ้ทนในประเทศพม่าในนามของบริษทั ไว้ท์กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (“ส�านกังานผูแ้ทน”) โดยมกี�าหนดระยะเวลาการด�าเนนิงาน

ภายใน 5 ปี ส�านักงานผู้แทนมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 05-02, 5th Floor, Sakura Tower, 339 Bogyoke, Aung San Road, 

Kyaukdata Township, Yangon

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราช

บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ ”) และ

บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ
อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2557 2556

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้แทนจ�าหน่ายพร้อมทั้งให้บริการ
 บ�ารุงรักษาอุปกรณ์รักษา
 ความปลอดภัย ผลิต และ
 จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์

ไทย 99.18 99.18

ข) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท

ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้

เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้อืหุ้นในงบแสดงฐานะ

การเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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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.

On 4 February 2014, the Government of the Republic of the Union of Myanmar approved the Company’s  
establishment of a Representative Office in Myanmar on behalf of White Group Public Company Limited (“the 
Representative Office”), for a period of five years. The Representative Office is located at 05-02, 5th Floor, 
Sakura Tower, 339 Bogyoke, Aung San Road, Kyaukdata Township, Yangon.

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”):

Company’s name Nature of business
Country of 

incorporation
Percentage of
shareholding

2014 2013
(Percent) (Percent)

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

Agency of security 
 equipment and service maintenance, 
 produce and sale Chemicals 

Thailand 99.18 99.18

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.

Notes to financial statements

For the year ended 31 December 2014

White Group Public Company Limited and its subsidiary

White Group Public Company Limited 97

Annual Report 2014



2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อ

สาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย ตามวธิรีาคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชี

ปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชี

ปัจจุบัน

 ก. กรอบแนวคิดส�ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
  (ปรับปรุง 2557)

มำตรฐำนกำรบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)

 การน�าเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)

 งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

 ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)

 สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)

 รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)

 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

  ต่างประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)

 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)

 งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)

 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

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 financial reporting standards
Below is a summary of financial reporting standards that 

became effective in the current accounting year and those 

that will become effective in the future.

Financial reporting standards that became effective in the 

current accounting year

(a) Conceptual Framework for Financial Reporting 
(revised 2014) 

Accounting Standards: 

TAS 1 (revised 2012)
 Presentation of Financial Statements
TAS 7 (revised 2012) 
 Statement of Cash Flows
TAS 12 (revised 2012) 
 Income Taxes
TAS 17 (revised 2012) 
 Leases
TAS 18 (revised 2012) 
 Revenue
TAS 19 (revised 2012) 
 Employee Benefits
TAS 21 (revised 2012) 
 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TAS 24 (revised 2012) 
 Related Party Disclosures
TAS 28 (revised 2012) 
 Investments in Associates
TAS 31 (revised 2012) 
 Interests in Joint Ventures

TAS 34 (revised 2012) 
 Interim Financial Reporting
TAS 36 (revised 2012) 
 Impairment of Assets
TAS 38 (revised 2012) 
 Intangible Assets
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)

 การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขายและการด�าเนนิงานทีย่กเลกิ

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

 ส่วนงานด�าเนินงาน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี

ฉบับที่ 15

 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 27

 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าท่ีท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29

 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 1

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4

 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10

 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12

 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 

 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 17 

 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 

 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

Financial Reporting Standards: 

TFRS 2 (revised 2012)
 Share-based Payment
TFRS 3 (revised 2012)
 Business Combinations
TFRS 5 (revised 2012)
 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 
Operations
TFRS 8 (revised 2012) 
 Operating Segments

Accounting Standard Interpretations:

TSIC 15
 Operating Leases – Incentives
TSIC 27
 Evaluating the Substance of Transactions Involving  
 the Legal Form of a Lease
TSIC 29
 Service Concession Arrangements: Disclosures
TSIC 32
 Intangible Assets – Web Site Costs

Financial Reporting Standard Interpretations: 

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

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้น

ได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่

เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนว

ปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัในอนำคต

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรบัปรงุและฉบบัใหม่เป็นจ�านวนมาก ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบั

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รับการปรับปรงุหรอืจดั

ให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ 

การตคีวามและการให้แนวปฏบัิตทิางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ฝ่าย

บรหิารของบรษิทัฯ เชือ่ว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อ

งบการเงินนี้ในปีที่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคตบางฉบบั

เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการ

ส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง ผลประโยชน์
ของพนักงำน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการ

ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิม

อนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุน 

หรอืในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ หรอืทยอยรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุก็ได้

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน

น้ีเนือ่งจากบรษิทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้รายการก�าไรขาดทนุจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่10 เรือ่ง งบกำรเงนิรวม

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่10 ก�าหนดหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการ

บัญชีส�าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก�าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบันีเ้ปลีย่นแปลงหลกัการเกีย่วกบัการพจิารณาว่าผูล้งทุน

มีอ�านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี ้

ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธ ิ

ได้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และ

ตนสามารถใช้อ�านาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อจ�านวน

Accounting Treatment Guidance for Stock Dividend

 These financial reporting standards were amended 
primarily to align their content with the corresponding 
International Financial Reporting Standards. Most of the 
changes were directed towards revision of wording and 
terminology, and provision of interpretations and 
accounting guidance to users of the accounting 
standards. These financial reporting standards do not 
have any significant impact on the financial statements.

(b) Financial reporting standards that will become 
effective in the future

 The Federation of Accounting Professions has issued 
a number of revised and new financial reporting 
standards that become effective for fiscal years beginning 
on or after 1 January 2015. These financial reporting 
standards were aimed at alignment with the corresponding 
International Financial Reporting Standards, with most 
of the changes directed towards revision of wording and 
terminology, and provision of interpretations and 
accounting guidance to users of accounting standards. 
The management of the Company believes they will not 
have any significant impact on the financial statements 
in the year in which they are adopted. However, some 
of financial reporting standards that will become effective 
in the future involve changes to key principles, as 
discussed below:

TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits

 This revised standard requires that the entity 
recognise actuarial gains and losses immediately in other 
comprehensive income while the existing standard 
allows the entity to recognise such gains and losses 
immediately in profit or loss, or in other comprehensive 
income, or to recognise them gradually in profit or loss.

 This revised standard does not have any impact on 
the financial statements as the Company and its 
subsidiary already recognised actuarial gains and losses 
immediately in other comprehensive income.

TFRS 10 Consolidated Financial Statements 

 TFRS 10 prescribes requirements for the preparation 
of consolidated financial statements and replaces the 
part dealing with consolidated financial statements as 
included in TAS 27 Consolidated and Separate Financial 
Statements. This standard changes the principles used 
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เงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิ

ในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงท่ี

ส�าคญันีส่้งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพนิิจอย่างมากในการทบทวน

ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอ�านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุน

หรอืไม่และจะต้องน�าบริษทัใดในกลุม่กจิการมาจดัท�างบการเงนิรวม

บ้าง

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับ

ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่12 เรือ่ง กำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 

 มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดเรือ่งการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบั

ส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม 

รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีจึงไม่มีผล 

กระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่13 เรือ่ง กำรวดัมลูค่ำ
ยุติธรรม

 มาตรฐานฉบบัน้ีก�าหนดแนวทางเกีย่วกบัการวัดมลูค่ายตุธิรรม

และการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการวัดมลูค่ายตุธิรรม กล่าวคอื หาก

กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อ

ก�าหนดของมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องอืน่ กจิการจะต้องวดัมลูค่ายตุธิรรม

นัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี ้และใช้วิธเีปลีย่นทนัทเีป็นต้น

ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เชือ่ว่ามาตรฐานฉบบันีจ้ะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบ

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
4.1 กำรรับรู้รำยได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสนิค้ารับรู้เมือ่บริษทัฯ และบรษิทัย่อย

ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นัียส�าคญัของความ

เป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขาย

แสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษี

มลูค่าเพิม่ ส�าหรบัสินค้าที่ไดส้ง่มอบหลังจากหกัสว่นลด

แล้ว

 รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมือ่ได้ให้บริการแล้วโดยพจิารณาถงึ

ขั้นความส�าเร็จของงาน 

in considering whether control exists. Under this 
standard, an investor is deemed to have control over an 
investee if it has rights, or is exposed, to variable returns 
from its involvement with the investee, and it has the 
ability to direct the activities that affect the amount of its 
returns, even if it holds less than half of the shares or 
voting rights. This important change requires the 
management to exercise a lot of judgement when 
reviewing whether the Company and its subsidiary have 
control over the investees and determine which entities 
have to be included for preparation of the consolidated 
financial statements.

 The management of the Company and its subsidiary 
believes that this standard will not have any significant 
impact on the Company and its subsidiary’s financial 
statements.

TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities

 This standard stipulates disclosures relating to an 
entity’s interests in subsidiaries, joint arrangements and 
associates, including structured entities. This standard 
therefore has no financial impact to the financial 
statements of the Company and its subsidiary.

TFRS 13 Fair Value Measurement

 This standard provides guidance on how to measure 
fair value and stipulates disclosures related to fair value 
measurements. Entities are to apply the guidance under 
this standard if they are required by other financial 
reporting standards to measure their assets or liabilities 
at fair value. The effect of the change from the adoption 
of this standard is to be recognised prospectively.

 Based on the preliminary analysis, the management 
of the Company and its subsidiary believes that this 
standard will not have any significant impact on the 
Company and its subsidiary’s financial statements. 

4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition

 Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant 
risks and rewards of ownership of the goods have 
passed to the buyer. Sales are the invoiced value, 
excluding value added tax, of goods supplied after 
deducting discounts and allowances.
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ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึง

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและ

เงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู 

ซึง่ถงึก�าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนบั

จากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ

ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิ

จากลกูหนี้ไม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์

การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย

เคลื่อนที่หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่า

กว่า 

สินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัว

เฉล่ียเคล่ือนทีห่รือมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ

ต�่ากว ่า ราคาทุนดังกล ่าววัดมูลค ่าตามวิธีต ้นทุน

มาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วย

ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต 

วตัถุดิบ สารเคม ีอะไหล่และวสัดโุรงงานแสดงมลูค่าตาม

ราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา

ใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต

เมื่อมีการเบิกใช้

ต้นทนุในการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทาง

ตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากร 

ขาเข้า ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจาก

การซื้อสินค้า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่

คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายใน

การขาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่า

ส�าหรบัสนิค้าเก่า ล้าสมยั หรือเสือ่มคณุภาพเท่าทีจ่�าเป็น 

4.5 เงินลงทุน

ก) เงนิลงทนุในตราสารทนุที่ไม่อยู่ในความต้องการของ

ตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน

สุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

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

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

4.2 Cash and cash equivalents
 Cash and cash equivalents consist of cash in 

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

4.3 Trade accounts receivable 
 Trade accounts receivable are stated at the net 

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

4.4 Inventories 

 Finished goods are valued at the lower of cost 
under the moving average method and net 
realisable value.

 Work in process is valued at the lower of cost 
under the moving average method and net 
realisable value. The cost of inventories is 
measured using the standard cost method, 
which approximates actual cost and includes 
all production costs and attributable factory 
overheads.

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

เฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ หลัง

จากนัน้ บริษทัฯ จะบันทกึอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุ

ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อย

ค่า (ถ้ามี)

ค่าเสือ่มราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนค�านวณ

จากราคาทนุโดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดย

ประมาณ

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 5 ปี

 อาคาร - 20, 30 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5, 10, 15, 20, 30 ปี

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 5, 7, 10, 30 ปี

ค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุรวมอยู่

ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจาก

การจ�าหน่ายกบัมลูค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดง

มูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคา

ทนุของสนิทรัพย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์

โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 5 ปี

อาคาร - 20, 30 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5, 10, 15, 20 ปี

เครื่องจักร - 5, 7, 10, 15 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 3, 5, 7, 9, 10, 20 ปี

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

ยานพาหนะ - 5, 7, 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

 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.

4.5 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.

4.6 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 -  20, 30 years
Building improvements -  5, 10, 15, 20, 30  years
Furniture and fixtures - 5, 7, 10, 30 years

 Depreciation of the investment properties is 
included in determining income.

 On disposal of investment properties, the difference 
between the net disposal proceeds and the 
carrying amount of the asset is recognised in 
profit or loss in the period when the asset is 
derecognised.
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาด

ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการ

ใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือ

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของ

ก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรายการ

สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัด

จ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุาร

ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะ

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้

ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย

จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัด

จ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็น

อย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 

ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ดังนี้

 อายุการให้ประโยชน์

  คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 10 ปี

4.9 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง 

บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบริษัทฯ 

ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่

ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวม

ถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ

บริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของ 

บรษิทัฯ ทีม่อี�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิ

งานของบริษัทฯ 

4.7 Property, plant and equipment/Depreciation

 Land is stated at cost. Buildings and equipment 
are stated at cost less accumulated depreciation 
and allowance for loss on impairment of assets 
(if any).

 Depreciation of buildings and equipment is 
calculated by reference to their costs on the 
straight-line basis over the following estimated 
useful lives: 
Land improvements - 5  years
Buildings -  20, 30  years
Building improvements -  5, 10, 15, 20  years
Machinery - 5, 7, 10, 15  years
Furniture and fixtures - 3, 5, 7, 9, 10, 20  years
Office supplies and equipment
  - 3, 5, 7, 9, 10 years
Motor vehicles - 5, 7, 10  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.

4.8 Intangible assets

 Intangible assets are carried at cost less any 
accumulated amortisation and any accumulated 
impairment losses (if any).

 Intangible assets with finite lives are amortised 
on a systematic basis over the economic useful 
life and tested for impairment whenever there 
is an indication that the intangible asset may 
be impaired. The amortisation period and the 
amortisation method of such intangible assets 
are reviewed at least at each financial year end. 
The amortisation expense is charged to profit 
or loss.
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4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผล

ตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้

กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่าย

ตามสญัญาเช่าด�าเนนิงาน รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา

เช่า

4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ

บรษิทัฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ใน

งบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนิน

งานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยู่ในสกลุเงนิตราต่างประเทศ

ได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้

รอบระยะเวลารายงาน 

ก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลก

เปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

จะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อย

ค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า

เม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่า

กว่ามลูค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน ทัง้น้ีมลูค่าท่ีคาดว่า

จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ของสินทรัพย์หรือมลูค่าจากการใช้สนิทรัพย์แล้วแต่ราคา

ใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการ

ด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บรษิทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้ เงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนสั และ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด

รายการ

 A summary of the intangible assets with finite 
useful lives is as follows:

 Useful lives
 Computer software 10 years

4.9 Related party transactions

 Related parties comprise enterprises and 
individuals that control, or are controlled by, 
the Company, whether directly or indirectly, or 
which are under common control with the 
Company.

 They also include associated companies and 
individuals which directly or indirectly own a 
voting interest in the Company that gives them 
significant influence over the Company, key 
management personnel, directors, and officers 
with authority in the planning and direction of 
the Company’s operations.

4.10 Long-term leases

 Leases of property, plant or equipment which 
do not transfer substantially all 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.

4.11 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. 

 Gains and losses on exchange are included in 
determining income.
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ง

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน

จ่ายสะสมและเงนิทีบ่ริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้

เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้

แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงิน

ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้อง

จ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืน่ๆ ซึง่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผล

ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิน

รางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผล

ประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและโครงการผล

ประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน โดยใช้วิธีคดิลดแต่ละ

หน่วยทีป่ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดัง

กล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภยั ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทันทีในก�าไรหรือ

ขาดทุน

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงาน และหนี้สินของโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อ่ืน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชน์

4.12 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. 

 An impairment loss is recognised in profit or loss.

4.13 Employee benefits

 Short-term employee benefits
 Salaries, wages, bonuses and contributions to 

the social security fund are recognised as expenses 
when incurred.

 Post-employment benefits 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.
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4.14 ประมำณกำรหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้

ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง

เศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบรษัิทฯ 

และบรษัิทย่อยสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันัน้ได้

อย่างน่าเชื่อถือ 

4.15 ภำษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตาม

จ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐั 

โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

ในกฎหมายภาษีอากร

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

บรษิทัฯ และบริษทัย่อยบันทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี

ของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับ

ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ 

แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผล

แตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษี

ทียั่งไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หัก

ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีทกุสิน้ รอบระยะเวลา

รายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว 

หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์

 Actuarial gains and losses arising from post-
employment benefits are recognised immediately 
in other comprehensive income.

 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.

4.14 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.

4.15 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. 

 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.
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้น

เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้

ถือหุ้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในการจัดท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการในเรือ่ง

ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณ

การดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิ

และต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิ

ขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้

ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญำเช่ำ

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิ

งานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผล

ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหาร

จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่า

จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การ

เกบ็เงนิในอดตี อายขุองหน้ีทีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็น

อยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนทั่วไป

บรษิทัฯ จะตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุทัว่ไปเมือ่มลูค่า

ยุติธรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัและ

เป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะ

สรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็น

ระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่าย

บริหาร

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

และค่ำเสื่อมรำคำ

ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ

และ อาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณ

อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ อาคารและอุปกรณ์ และ

ต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 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.

5. 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.

 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.
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นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของ

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุและทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ใน

แต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์

นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ

การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

สินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบนัทกึและวดัมลูค่าของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วันท่ีได้มา 

ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบรหิารจ�าเป็น

ต้องประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รับในอนาคตจาก

สินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ง

การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษทีี่ไม่ได้ใช้เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทนุน้ัน ในการนีฝ่้าย

บรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยควร

รับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวน

เท่าใด โดยพจิารณาถงึจ�านวนก�าไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผล

ประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน

หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ

พนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย ซึง่ต้อง

อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ  ในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา

คิดลด อัตราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา

การเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น 

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.
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6. 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 ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 (เดิมชื่อ “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

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายก�าหนดราคา

2557 2556 2557 2556

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
 (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าเช่าอาคารส�านักงาน - - 288 288 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการ - - 2,400 2,000 ก�าหนดราคาค่าเช่าตามข้อตกลง

รายได้จากการขายสินค้า - - 32 28 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม 

รายได้จากการขายอุปกรณ์ - - - 935 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ค่าซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ - - 58,623 66,342 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม 

ค่าซื้ออะไหล่ซ่อมแซมระบบเตือนภัย - - 9 - ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายสินค้า 711 378 711 378 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม 

รายได้ค่าเช่าอาคารส�านักงาน 12,630 11,703 12,630 11,703 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าบริการคู่สายโทรศัพท์ - 23 - 23 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าบริการอื่น 892 555 892 555 ราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริหารจัดการ 3,600 3,579 3,600 3,579 300,000 บาทต่อเดือน 
 (2556 : 298,280 บาทต่อเดือน)

ค่าประกันภัย 2,643 2,547 2,364 2,328 ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและ
 ข้อตกลงทางการค้าปกติ
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6. 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

Tune Insurance Public Co., Ltd.

 (Formerly known as “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

During the years, the Company and its subsidiary had business transactions with related parties. Such 
transactions, which are summarised below, concluded on commercial terms and bases agreed upon between 
the Company and those related parties. 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements Transfer pricing policy

2014 2013 2014 2013

Transactions with subsidiary

 (eliminated from the consolidated financial statements)

Rental income from office building - - 288 288 Cost plus margin basis

Rental income from factory 
 and service income

- - 2,400 2,000 Determine the rental fee in 
 accordance with the 
 agreement

Sales - - 32 28 Cost plus margin basis

Disposal of equipment - - - 935 Cost plus margin basis

Purchase of chemical products - - 58,623 66,342 Cost plus margin basis

Purchase of spare parts for 
 repairing fire alarm

- - 9 - Cost plus margin basis

Transactions with related companies

Sales 711 378 711 378 Cost plus margin basis 

Rental income from office 
 building

12,630 11,703 12,630 11,703 Cost plus margin basis

Telephone service income - 23 - 23 Cost plus margin basis

Other service fees 892 555 892 555 Cost plus margin basis

Management fee expense 3,600 3,579 3,600 3,579 Baht 300,000 per month 
 (2013: Baht 298,280 
 per month)

Premium Insurance 2,643 2,547 2,364 2,328 On normal commercial 
 terms and conditions
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)

บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) - - 14 13
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) 289 344 289 344
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 289 344 303 357

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 17)

บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) - - 6,892 9,065
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) 418 358 392 358
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 418 358 7,284 9,423

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ 

ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25 30 25 30
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1 1 1 1
รวม 26 31 26 31

 ภำระค�้ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัเนือ่งจากการออกหนงัสอืค�า้ประกนัให้กับทางธนาคารเพ่ือค�า้ประกันวงเงนิสนิเชือ่ต่างๆ ของบริษัทย่อย ดงัต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2557 2556
วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค�้าประกันจากธนาคาร 5 5

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
เงินสด 105 105 55 55

เงินฝากธนาคาร 73,607 54,194 68,125 45,439
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 73,712 54,299 68,180 45,494
เงินฝากสถาบันการเงินและพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน - 216,223 - 194,249
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73,712 270,522 68,180 239,743

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.50 ต่อปี (2556: 

ร้อยละ 0.25 ถึง 0.60 ต่อปี) 
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As at 31 December 2014 and 2013, the balances of the accounts between the Company and those related 
companies are as follows:

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2014 2013 2014 2013
Trade and other receivables - related parties (Note 9)

Subsidiary (eliminated from the consolidated financial statements) - - 14 13
Related companies (related by common shareholder and directors) 289 344 289 344
Total trade and other receivables - related parties 289 344 303 357
Trade and other payables - related parties (Note 17)

Subsidiary (eliminated from the consolidated financial statements) - - 6,892 9,065
Related companies (related by common shareholder and directors) 418 358 392 358
Total trade and other payables - related parties 418 358 7,284 9,423

 Directors and management’s benefits

During the years ended 31 December 2014 and 2013, the Company and its subsidiary had employee benefit 
expenses of their directors and management as below.

(Unit: Million Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2014 2013 2014 2013
Short-term employee benefits 25 30 25 30
Post-employment benefits 1 1 1 1
Total 26 31 26 31

 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)

2014 2013

Overdrafts and bank guarantee facilities 5 5

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

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013
Cash 105 105 55 55
Bank deposits 73,607 54,194 68,125 45,439
Cash on hand and at banks 73,712 54,299 68,180 45,494
Deposits at financial institutions and government 
bonds with maturity less than 3 months - 216,223 - 194,249
Total cash and cash equivalents 73,712 270,522 68,180 239,743
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากสถาบันการเงินและพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 

2.29 ถึง 3.10 ต่อปี และมีอายุครบก�าหนดภายในเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2557 

8. เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

พันธบัตรรัฐบาล - 20,000 - 20,000

หัก ส่วนต�่ากว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล - (1) - (1)

พันธบัตรรัฐบาล - สุทธิ - 19,999 - 19,999

เงินฝากสถาบันการเงิน 788,000 490,000 765,000 490,000

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 788,000 509,999 765,000 509,999

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินประเภทที่ถือไว้จนครบก�าหนดช�าระ ซึ่งประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงิน 

โดยเงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.50 ถึง 3.20 ต่อปี (2556: ร้อยละ 3.15 ถึง 3.25 ต่อปี) และมีอายุครบ

ก�าหนดภายในเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558 (2556: เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.49 ต่อปี และมีอายุครบก�าหนดภายในเดือนมกราคม 2557

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 150 206 152 208

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 110 85 110 85

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 260 291 262 293
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As at 31 December 2014, time deposits carried interests between 0.15 and 0.50 percent per annum (2013: 
between 0.25 and 0.60 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. The deposits at financial institution and government 
bonds will be due during January 2014 to March 2014.

8. Short-term investments
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Government bonds - 20,000 - 20,000
Less: Discount on government bonds - (1) - (1)
Government bonds - net - 19,999 - 19,999
Deposits at financial institutions 788,000 490,000 765,000 490,000
Total short-term investments - net 788,000 509,999 765,000 509,999

As at 31 December 2014, short-term investments represented held-to-maturity investment which included 
deposits at financial institutions. Deposits at financial institutions bear interest between 2.50 and 3.20 percent 
per annum (2013: between 3.15 and 3.25 percent per annum). The deposits at financial institutions will be due 
during January 2015 to October 2015 (2013: January 2014 to December 2014).

As at 31 December 2013, government bonds bear interest at 2.49 percent per annum. The government bonds 
will be due in January 2014.

9. Trade and other receivables
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Trade receivables - related parties
Aged on the basis of due dates
 Not yet due 150 206 152 208
 Past due
 Up to 3 months 110 85 110 85
Total trade receivables – related parties, net 260 291 262 293
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 157,314 164,678 154,729 160,367

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 16,857 30,684 15,867 29,539

 3 - 6 เดือน 112 93 112 83

 6 - 12 เดือน 1,956 29 1,956 29

 มากกว่า 12 เดือน 2,059 21 1,449 21

รวม 178,298 195,505 174,113 190,039

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,305) (6,502) (8,567) (5,596)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 168,993 189,003 165,546 184,443

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 169,253 189,294 165,808 184,736

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 12 11

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29 53 29 53

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,000 6,123 649 5,884

รวมลูกหนี้อื่น 1,029 6,176 690 5,948

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 170,282 195,470 166,498 190,684

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนเป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

วัตถุดิบ 3,741 2,102 - - 3,741 2,102

งานระหว่างท�า 3,480 2,943 - - 3,480 2,943

สินค้าส�าเร็จรูป 146,393 127,208 (10,023) (12,545) 136,370 114,663

อะไหล่ 911 910 - - 911 910

สินค้าระหว่างทาง 15,064 26,812 - - 15,064 26,812

รวม 169,589 159,975 (10,023) (12,545) 159,566 147,430
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(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
 Not yet due 157,314 164,678 154,729 160,367
 Past due
 Up to 3 months 16,857 30,684 15,867 29,539
  3 - 6 months 112 93 112 83
 6 - 12 months 1,956 29 1,956 29
 Over 12 months 2,059 21 1,449 21
Total 178,298 195,505 174,113 190,039
Less: Allowance for doubtful debts (9,305) (6,502) (8,567) (5,596)
Total trade receivables – unrelated parties, net 168,993 189,003 165,546 184,443
Total trade receivables - net 169,253 189,294 165,808 184,736

Other receivables 
Advances - related parties - - 12 11
Other receivables- related parties 29 53 29 53
Other receivables- unrelated parties 1,000 6,123 649 5,884
Other receivables 1,029 6,176 690 5,948
Trade and other receivables - net 170,282 195,470 166,498 190,684

10. Inventories
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Cost Reduce to net realisable value Inventories - net

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Raw materials 3,741 2,102 - - 3,741 2,102
Work in process 3,480 2,943 - - 3,480 2,943
Finished goods 146,393 127,208 (10,023) (12,545) 136,370 114,663
Spare parts 911 910 - - 911 910
Goods in transit 15,064 26,812 - - 15,064 26,812
Total 169,589 159,975 (10,023) (12,545) 159,566 147,430
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนเป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สินค้าส�าเร็จรูป 141,595 123,450 (9,414) (11,700) 132,181 111,750

สินค้าระหว่างทาง 15,064 26,759 - - 15,064 26,759

รวม 156,659 150,209 (9,414) (11,700) 147,245 138,509

ในระหว่างปีปัจจบัุน บริษทัฯ และบริษทัย่อยมกีารกลบัรายการปรบัลดมลูค่าสนิค้าคงเหลอืเป็นจ�านวน 2 ล้านบาท (2556: 4 ล้านบาท) 

(เฉพาะบริษัทฯ 2 ล้านบาท 2556: 4 ล้านบาท) โดยน�าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ดอกเบี้ยค้างรับ 12,983 5,131 12,926 5,066

อื่นๆ 3,395 2,165 3,028 1,798

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 16,378 7,296 15,954 6,864

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด 30,000 30,000 99.18% 99.18% 29,755 29,755

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (2,004) (2,004)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 27,751 27,751

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2556 ของบริษัทย่อยได้มีมติเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทย่อยจาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 6 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 60,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 30 ล้านบาท 

(หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และได้น�าไปจดทะเบียนพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทฯ ลงทุน

ในหุ้นที่เพิ่มทุนทั้งจ�านวนส่งผลให้สัดส่วนการถือเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจาก 95.92% เป็น 99.18%

 บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2557 และ 2556
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 (Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements
Cost Reduce to net realisable value Inventories - net

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Finished goods 141,595 123,450 (9,414) (11,700) 132,181 111,750
Goods in transit 15,064 26,759 - - 15,064 26,759
Total 156,659 150,209 (9,414) (11,700) 147,245 138,509

During the current year, the Company and its subsidiary reversed the write-down of cost of inventories by 
Baht 2 million (2013: Baht 4 million) (The Company only: Baht 2 million and 2013: Baht 4 million), and reduced 
the amount of inventories recognised as expenses during the year.

11.  Other current assets
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate
 financial statements

2014 2013 2014 2013

Accrued interest incomes 12,983 5,131 12,926 5,066
Others 3,395 2,165 3,028 1,798
Total other current assets 16,378 7,296 15,954 6,864

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
2014 2013 2014 2013 2014 2013

(%) (%)

F.B. (Thailand) Ltd. 30,000 30,000 99.18 99.18 29,755 29,755
Less: Impairment loss on investments (2,004) (2,004)
Total investment in a subsidiary - net 27,751 27,751

On 5 April 2013, the meeting of the extraordinary shareholders No.3/2013 of a subsidiary passed a resolution 
to approve 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 2014 and 2013.
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13. เงินลงทุนทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งซื้อมาที่ราคาทุน 100 

ล้านบาทเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) มีเงินปันผล

ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต�่า (MLR) ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าในประเทศไทย 3 แห่ง ตามที่ระบุในหนังสือเสนอราคาเงิน

ลงทุนที่เสนอขายมายังบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 119 ล้านบาท (2556: 119 ล้านบาท)

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
ค่าปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร
ค่าปรับปรุง

อาคาร

เครื่อง
ตกแต่งติด
ตั้งอุปกรณ์
ส�านักงาน
และเครื่อง

มือ

สินทรัพย์
ระหว่างติด

ตั้งและ
ก่อสร้าง รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 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

ซื้อเพิ่ม - 127 - 1,680 - 12,489 14,296

โอนเข้า (ออก) - 3,383 - 11,560 - (14,943) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 92,816 12,750 740,085 102,458 868 1,961 950,938

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (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)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (1,965) (10,618) (2,216) (104) - (14,903)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - (6,723) (594,105) (71,609) (480) - (672,917)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 92,816 6,027 145,980 30,849 388 1,961 278,021

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2556 (รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ) 12,975

2557 (รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ) 14,903
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13. Other investments
As at 31 December 2014 and 2013, 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 dividends are paid 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 2014, the fair value of other investments amounted to Baht 119 million (2013: Baht 119 million).

14. Investment properties
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Land
Land 

improvement Buildings 
Building 

improvement

Furniture, 
fixtures

and office 
equipment

Assets under 
installation 
and under 

construction Total

Cost:

As at 1 January 2013 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
Additions - 127 - 1,680 - 12,489 14,296
Transfer in (out) - 3,383 - 11,560 - (14,943) -
As at 31 December 2014 92,816 12,750 740,085 102,458 868 1,961 950,938
Accumulated depreciation:

As at 1 January 2013 - (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)
Depreciation for the year - (1,965) (10,618) (2,216) (104) - (14,903)
As at 31 December 2014 - (6,723) (594,105) (71,609) (480) - (672,917)
Net Book Value:

As at 31 December 2013 92,816 4,482 156,598 19,825 492 4,415 278,628
As at 31 December 2014 92,816 6,027 145,980 30,849 388 1,961 278,021
Depreciation for the year

2013 (Included in cost of rental and services) 12,975
2014 (Included in cost of rental and services) 14,903
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
ค่าปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร
ค่าปรับปรุง

อาคาร

เครื่อง
ตกแต่งติด
ตั้งอุปกรณ์
ส�านักงาน
และเครื่อง

มือ

สินทรัพย์
ระหว่างติด

ตั้งและ
ก่อสร้าง รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 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

ซื้อเพิ่ม - 127 - 1,680 - 12,489 14,296

โอนเข้า (ออก) - 3,383 - 11,560 - (14,943) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 199,920 12,750 756,981 102,458 868 1,961 1,074,938

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (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)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (1,965) (11,461) (2,216) (104) - (15,746)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - (6,723) (595,689) (71,609) (480) - (674,501)

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - - - - - -

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - (1,600) - - - (1,600)

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

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - (1,600) - - - (1,600)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 199,920 6,027 159,692 30,849 388 1,961 398,837

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2556 (รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ) 13,716

2557 (รวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ) 15,746

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ มีจ�านวนเงินประมาณ 1,176 ล้านบาท 

(2556: 1,176 ล้านบาท) ซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ โดยใช้เกณฑ์วธิพีจิารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมตฐิาน

หลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโต

ระยะยาวของค่าเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า

ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 239 ล้านบาท (2556: 239 ล้านบาท)
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(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements

Land
Land 

improvement Buildings 
Building 

improvement

Furniture, 
fixtures

and office 
equipment

Assets 
under 

installation 
and under 

construction Total

Cost:

As at 1 January 2013 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
Additions - 127 - 1,680 - 12,489 14,296
Transfer in (out) - 3,383 - 11,560 - (14,943) -
As at 31 December 2014 199,920 12,750 756,981 102,458 868 1,961 1,074,938
Accumulated depreciation:

As at 1 January 2013 - (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)
Depreciation for the year - (1,965) (11,461) (2,216) (104) - (15,746)
As at 31 December 2014 - (6,723) (595,689) (71,609) (480) - (674,501)
Allowance for impairment loss:

As at 1 January 2013 - - - - - - -
Increase during the year - - (1,600) - - - (1,600)
As at 31 December 2013 - - (1,600) - - - (1,600)
Increase during the year - - - - - - -
As at 31 December 2014 - - (1,600) - - - (1,600)
Net Book Value:

As at 31 December 2013 199,920 4,482 171,153 19,825 492 4,415 400,287
As at 31 December 2014 199,920 6,027 159,692 30,849 388 1,961 398,837
Depreciation for the year

2013 (Included in cost of rental and services) 13,716
2014 (Included in cost of rental and services) 15,746

As at 31 December 2014, the fair value of investment properties of the Company amounted to Baht 1,176 million 
(2013: Baht 1,176 million).

The fair value 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 2014, 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 (2013: Baht 239 million)
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
ค่าปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร
ค่าปรับปรุง

อาคาร

เครื่อง
ตกแต่งติดตั้ง

อุปกรณ์
ส�านักงาน

และเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 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

ซื้อเพิ่ม - - - 496 1,759 1,195 1,898 114 5,462

จ�าหน่าย - - - (105) (90) - (100) - (295)

โอนเข้า (ออก) - - - 114 - 3,189 - (3,303) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 109,435 878 68,892 10,082 23,276 7,505 17,910 - 237,978

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (878) (51,263) (5,487) (14,013) - (7,921) - (79,562)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - (826) (389) (990) (279) (588) - (3,072)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วน
 ที่จ�าหน่าย - - - - - - 752 - 752

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - (930) (474) (1,271) (835) (901) - (4,411)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - - 48 90 - 14 - 152

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - (878) (53,019) (6,302) (16,184) (1,114) (8,644) - (86,141)

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - - - - - - - -

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - (1,600) - - - - - (1,600)

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

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - (1,600) - - - - - (1,600)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 109,435 - 14,273 3,780 7,092 6,391 9,266 - 150,237

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 3,072

2557 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 4,411
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15.  Property, plant and equipment
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Land
Land 

improvement Buildings 
Building 

improvement

Furniture, 
fixtures 

and office 
equipment

Plant and 
machinery

Motor 
vehicles

Assets 
under 

installation 
and under 

construction Total

Cost:

As at 1 January 2013 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

Additions - - - 496 1,759 1,195 1,898 114 5,462

Disposals - - - (105) (90) - (100) - (295)

Transfer in (out) - - - 114 - 3,189 - (3,303) -

As at 31 December 2014 109,435 878 68,892 10,082 23,276 7,505 17,910 - 237,978

Accumulated depreciation:

As at 1 January 2013 - (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)

Depreciation for the year - - (930) (474) (1,271) (835) (901) - (4,411)

Depreciation on disposals - - - 48 90 - 14 - 152

As at 31 December 2014 - (878) (53,019) (6,302) (16,184) (1,114) (8,644) - (86,141)

Allowance for impairment loss:

As at 1 January 2013 - - - - - - - - -

Increase during the year - - (1,600) - - - - - (1,600)

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

Increase during the year - - - - - - - - -

As at 31 December 2014 - - (1,600) - - - - - (1,600)

Net book value:

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

As at 31 December 2014 109,435 - 14,273 3,780 7,092 6,391 9,266 - 150,237

Depreciation for the year 

2013 (Included in selling and administrative expenses) 3,072

2014 (Included in selling and administrative expenses) 4,411
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 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
ค่าปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร
ค่าปรับปรุง

อาคาร

เครื่อง
ตกแต่งติดตั้ง

อุปกรณ์
ส�านักงาน

และเครื่องมือ ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 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

ซื้อเพิ่ม - - - 496 1,539 1,898 114 4,047

จ�าหน่าย - - - (105) (90) (100) - (295)

โอนเข้า (ออก) - - - 114 - - (114) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,331 878 51,997 10,004 21,041 17,883 - 104,134

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (878) (51,263) (5,487) (13,738) (7,921) - (79,287)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - (86) (384) (837) (585) - (1,892)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - - - 752 - 752

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - (878) (51,349) (5,871) (14,575) (7,754) - (80,427)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - - (87) (459) (985) (896) - (2,427)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ ส่วนที่จ�าหน่าย - - - 48 90 14 - 152

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - (878) (51,436) (6,282) (15,470) (8,636) - (82,702)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,331 - 648 3,628 5,017 8,331 - 19,955

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,331 - 561 3,722 5,571 9,247 - 21,432

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 1,892

2557 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 2,427

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 34 ล้านบาท (2556: 

32 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 34 ล้านบาท 2556: 32 ล้านบาท)
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(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements

Land
Land 

improvement Buildings 
Building 

improvement

Furniture, 
fixtures 

and office 
equipment

Motor 
vehicles

Assets 
under 

installation 
and under 

construction Total

Cost:

As at 1 January 2013 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
Additions - - - 496 1,539 1,898 114 4,047 
Disposals - - - (105) (90) (100) - (295)
Transfer in (out) - - - 114 - - (114) -
As at 31 December 2014 2,331 878 51,997 10,004 21,041 17,883 - 104,134

Accumulated depreciation:

As at 1 January 2013 - (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)
Depreciation for the year - - (87) (459) (985) (896) - (2,427)
Depreciation on disposals - - - 48 90 14 - 152
As at 31 December 2014 - (878) (51,436) (6,282) (15,470) (8,636) - (82,702)
Net book value:

As at 31 December 2013 2,331 - 648 3,628 5,017 8,331 - 19,955
As at 31 December 2014 2,331 - 561 3,722 5,571 9,247 - 21,432
Depreciation for the year 

2013 (Included in selling and administrative expenses) 1,892
2014 (Included in selling and administrative expenses) 2,427

As at 31 December 2014, 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 34 million (2013: Baht 32 million) (Separate financial statements: Baht 34 million 2013: Baht 32 million).
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16. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ราคาทุน 3,312 3,261 3,089 3,074

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (1,908) (1,587) (1,832) (1,566)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,404 1,674 1,257 1,508

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,674 1,783 1,508 1,771

ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 51 174 15 -

หัก: ค่าตัดจ�าหน่าย (321) (283) (266) (263)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,404 1,674 1,257 1,508

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22 33 6,912 9,098

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 97,821 103,030 92,449 97,427

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 396 325 372 325

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 4,983 3,984 4,306 3,270

เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างค้างจ่าย 1,455 3,776 1,455 3,776

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,021 4,110 4,885 3,820

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 109,698 115,258 110,379 117,716
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16. Intangible assets
 The net book value of intangible assets as at 31 December 2014 and 2013 is presented below. 

(Unit: Thousand Baht)

Computer software
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements
2014 2013 2014 2013

Cost 3,312 3,261 3,089 3,074
Less Accumulated amortisation (1,908) (1,587) (1,832) (1,566)
Net book value 1,404 1,674 1,257 1,508

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2014 and 2013 is presented below.

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Net book value at beginning of year 1,674 1,783 1,508 1,771
Acquisition of computer software 51 174 15 -
Less Accumulated amortisation (321) (283) (266) (263)
Net book value at end of year 1,404 1,674 1,257 1,508

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

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Trade payables - related parties 22 33 6,912 9,098

Trade payables - unrelated parties 97,821 103,030 92,449 97,427
Other payables - related parties 396 325 372 325
Other payables - unrelated parties 4,983 3,984 4,306 3,270
Other payables - accrued construction 1,455 3,776 1,455 3,776
Accrued expenses 5,021 4,110 4,885 3,820
Total trade and other payables 109,698 115,258 110,379 117,716
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18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 4,914 4,901 4,679 4,847

เงินปันผลค้างจ่าย 3,957 3,562 3,957 3,562

อื่นๆ 1,741 2,352 1,529 2,123

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,612 10,815 10,165 10,532

19. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี 10,341 15,517 8,854 14,867

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,704 1,836 1,536 1,765

ต้นทุนดอกเบี้ย 400 522 350 499

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (899) (6,547) (704) (6,506)

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (987) - (1,771)

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 12,546 10,341 10,036 8,854

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,704 1,836 1,536 1,765

ต้นทุนดอกเบี้ย 400 522 350 499

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - (1,031) - (1,100)

รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 3,104 1,327 1,886 1,164

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 3,104 1,327 1,886 1,164
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18. Other current liabilities 
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Accrued withholding tax 4,914 4,901 4,679 4,847
Accrued dividend 3,957 3,562 3,957 3,562
Others 1,741 2,352 1,529 2,123
Total other current liabilities 10,612 10,815 10,165 10,532

19. Provision for long-term employee benefit
Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees after they 
retire from the Company, was as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated
 financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Defined benefit obligation at beginning of year 10,341 15,517 8,854 14,867
Current service cost 2,704 1,836 1,536 1,765
Interest cost 400 522 350 499
Benefits paid during the year (899) (6,547) (704) (6,506)
Actuarial gain - (987) -  (1,771)
Defined benefit obligation at end of year 12,546 10,341 10,036 8,854

Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss consist of the following:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Current service cost 2,704 1,836 1,536 1,765
Interest cost 400 522 350 499
Actuarial gain arising from other long-term 
benefits recognised during the year - (1,031) - (1,100)
Total expense recognised in profit or loss 3,104 1,327 1,886 1,164
Line items in profit or loss under which 
 such expenses are included
Selling and administrative expenses 3,104 1,327 1,886 1,164
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวนสะสมของผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งรับรู้ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นมีผลขาดทุนจ�านวนทั้งสิ้น 0.04 ล้านบาท (2556: ขาดทุน 0.04 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : มีผลก�าไร 0.7 ล้านบาท 

2556: ก�าไร 0.7 ล้านบาท)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.4174 - 3.9601 3.4174 - 3.9601 3.9601 3.9601

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5 5 5 5

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน
 พนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของ พนักงาน) 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 25

จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง

จากผลของประสบการณ์

งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะกิจการ

ปี 2557 12,546 10,036 - -

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 - -

20. สำารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมี

จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

21. รายได้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ดอกเบี้ยรับ 20,958 19,537 20,442 19,062

เงินปันผลรับ 13,782 20,486 13,782 20,486

อื่นๆ 3,473 854 2,934 629

รวมรายได้อื่น 38,213 40,877 37,158 40,177
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As at 31 December 2014, cumulative actuarial losses, which were recognised in other comprehensive income of the 

Company and its subsidiary, amounted to Baht 0.04 million (2013: loss Baht 0.04 million) (The Company only: gains 

amounted to Baht 0.7 million 2013: gain Baht 0.7 million).

Key actuarial assumptions used for the valuation are as follows:

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013
(% per annum) (% per annum) (% per annum) (% per annum)

Discount rate 3.4174 - 3.9601 3.4174 - 3.9601 3.9601 3.9601
Future salary increase rate 5 5 5 5
Staff turnover rate (depending 
 on age of employee) 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 25

The amounts of defined benefit obligations and experience adjustments for the current year and the past four years are 

as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Defined benefit obligation Experience adjustments on the obligation
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements

Year 2014 12,546 10,036 - -
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 - -

20. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside 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.

21. Other incomes
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Interest incomes 20,958 19,537 20,442 19,062
Dividend incomes 13,782 20,486 13,782 20,486
Other 3,473 854 2,934 629
Total other incomes 38,213 40,877 37,158 40,177
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 84,086 80,048 66,658 65,273

ค่าเสื่อมราคา 19,314 16,047 18,173 15,608

การตัดจ�าหน่าย 321 283 266 263

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา อาคาร และอุปกรณ์ 3,941 4,787 2,679 2,960

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,803 977 2,971 407

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (2,522) (3,554) (2,286) (3,631)

ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ - 1,600 - 1,600

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,104 1,327 1,886 1,164

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน - เครื่องจักรและอุปกรณ์ 4,077 1,281 999 964

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป 19,185 (49,473) 18,145 (50,256)

23. ภาษีเงินได้ 
23.1 สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ - 178 - 178

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,509 2,068 2,007 1,771

 ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,841 2,397 2,841 2,396

 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 397 - - -

รวม 5,747 4,643 4,848 4,345

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 6,063 6,232 6,061 6,230

 เจ้าหนี้การค้า - 121 - 121

รวม 6,063 6,353 6,061 6,351

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 897 296 - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,213 2,006 1,213 2,006
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22. Expenses by nature 
 Significant expenses classified by nature are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013

Salaries and wages and other employee benefits 84,086 80,048 66,658 65,273
Depreciation 19,314 16,047 18,173 15,608
Amortisation expenses 321 283 266 263
Repairs and maintenance expenditure on property and 
equipment 3,941 4,787 2,679 2,960
Allowance for doubtful debt 2,803 977 2,971 407
Reduction of inventory to net realisable value (2,522) (3,554) (2,286) (3,631)
Allowance for impairment loss of assets - 1,600 - 1,600
Provision for long-term employee benefit 3,104 1,327 1,886 1,164
Operating lease expense - machinery and equipment 4,077 1,281 999 964
Changes in inventories of finished goods 19,185 (49,473) 18,145 (50,256)

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

2014 2013 2014 2013

Deferred tax assets

 Accumulated depreciation - Plant and equipment - 178 - 178
Provision for long-term employee benefits 2,509 2,068 2,007 1,771
 Deferred rental income 2,841 2,397 2,841 2,396
 Unused tax loss 397 - - -
Total 5,747 4,643 4,848 4,345

Deferred tax liabilities

 Accumulated depreciation - Plant and equipment 6,063 6,232 6,061 6,230
 Trade Account payables - 121 - 121
Total 6,063 6,353 6,061 6,351
Deferred tax assets - net 897 296 - -
Deferred tax liabilities - net 1,213 2,006 1,213 2,006
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23.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 43,596 41,486 43,596 40,182

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
 การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (1,394) 2,600 (792) 2,625

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 42,202 44,086 42,804 42,807

 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (ก่อนปรับปรุงรายการระหว่างกัน) 223,602 241,418 226,288 236,063

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 44,720 48,284 45,258 47,213

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 33 40 18 44

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (31) (26) (31) (22)

 รายได้ที่ได้รับยกเว้น (2,756) (4,097) (2,756) (4,097)

 อื่นๆ 141 81 139 (6)

ผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลประโยชน์ 95 (196) 176 (325)

รวม (2,518) (4,198) (2,454) (4,406)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 42,202 44,086 42,804 42,807

23.3 ภำษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผล(ก�าไร)ขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 8,709 - (134,361)

- 8,709 - (134,361)
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23.2 Income tax expenses

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2014 and 2013 are made up as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013
Current income tax:
Current income tax charge during the year 43,596 41,486 43,596 40,182
Deferred tax:

Relating to origination and reversal 
 of temporary differences (1,394) 2,600 (792) 2,625
Income tax expense reported in the statements 
 of comprehensive income 42,202 44,086 42,804 42,807

 The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below.

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013
Accounting profit before tax (before eliminate 
 transactions) 223,602 241,418 226,288 236,063
Applicable tax rate (percentage) 20 20 20 20
Accounting profit before tax multiplied by
 income tax rate 44,720 48,284 45,258 47,213
Effects of:
 Non-deductible expenses 33 40 18 44
 Additional expense deductions allowed (31) (26) (31) (22)
 Tax exempted income (2,756) (4,097) (2,756) (4,097)
 Others 141 81 139 (6)
Temporary differences which may not be utilised 95 (196) 176 (325)
Total (2,518) (4,198) (2,454) (4,406)
Income tax expenses reported in the statements of 
comprehensive income 42,202 44,086 42,804 42,807

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 2014 and 2013 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2014 2013 2014 2013
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)
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 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมรีายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีจ�านวน 22.9 ล้านบาท (2556: 22.6 ล้านบาท) 

(เฉพาะของบริษัทฯ : 21.6 ล้านบาท 2556: 20.9 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 

ตัดบญัช ี เนือ่งจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ของรายการผลแตกต่าง

ชั่วคราวดังกล่าวในอนาคต

24. กำาไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ�านวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2557 2556 2557 2556 2557 2556

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

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
 ของบริษัทฯ 182,073 197,247 17,850 17,850 10.20 11.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2557 2556 2557 2556 2557 2556

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

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
 ของบริษัทฯ 183,485 193,255 17,850 17,850 10.28 10.83

25. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับ

และสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิงานของส่วนงาน

เพือ่วตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานเคมีภัณฑ์ เป็นส่วนงานที่น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- ส่วนงานอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ เป็นส่วนงานที่ให้เช่าพืน้ทีส่�านกังานและคลงัจดัเกบ็สนิค้าของบรษิทัฯ ซึง่เกนิกว่าความ

ต้องการใช้งานของบริษัทฯ 

- ส่วนงานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นส่วนงานที่น�าเข้าและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

 

White Group Public Company Limited138



 As at 31 December 2014, the Company and its subsidiary had temporary differences totaling Baht 22.9 
million (2013: Baht 22.6 million) (The Company only: Baht 21.6 million 2013: Baht 20.9 million). No deferred 
tax assets have been recognised because the Company and its subsidiary believe may not benefit from 
the utilization of the temporary differences 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

Profit for the year 

Weighted average 
number of ordinary 

shares Earnings per share
2014 2013 2014 2013 2014 2013

(Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht) (Baht)
Baht) Baht) shares) shares)

Basic earnings per share

Profit attributable to equity holders of 
 the Company 182,073 197,247 17,850 17,850 10.20 11.05

Consolidated financial statements

Profit for the year 

Weighted average 
number of ordinary 

shares Earnings per share
2014 2013 2014 2013 2014 2013

(Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht) (Baht)
Baht) Baht) shares) shares)

Basic earnings per share

Profit attributable to equity holders of 
 the Company 183,485 193,255 17,850 17,850 10.28 10.83

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.
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รวมส่วนงานด�าเนินงานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและส่วนงานด�าเนินงานตู้นิรภัยเป็นส่วนงานที่รายงานคือ 

ส่วนงานอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั ซึง่ส่วนงานด�าเนนิงานดงักล่าวมลีกัษณะเชงิเศรษฐกจิท่ีคล้ายคลงึกนัและมคีวามคล้ายคลงึกนั

ในลักษณะอื่นๆ ตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการ

จัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน บริษทัฯ และบริษัทย่อยประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจาก

ก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนินงานและสนิทรัพย์รวมซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัที่ใช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิ

งานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคล

ภายนอก

ข้อมูลรายได้ ก�าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่วนงาน
เคมีภัณฑ์

ส่วนงาน
อสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน

ส่วนงาน
อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการอื่นๆ 
ที่ไม่ได้ปันส่วน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 890,738 137,312 27,534 1,055,584 - - 1,055,584

รายได้ระหว่างส่วนงาน 58,655 2,688 9 61,352 - (61,352) -

รายได้รวม 949,393 140,000 27,543 1,116,936 - (61,352) 1,055,584

ก�าไรจากการด�าเนินงาน
 ตามส่วนงาน 82,268 108,469 5,620 196,357 - 655 197,012

ดอกเบี้ยรับ - - - - 20,958 - 20,958

รายได้อื่น - - - - 17,255 - 17,255

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - - - - (10,967) - (10,967)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - (42,202) - (42,202)

ก�ำไรส�ำหรับปี 182,056

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 470,918 283,749 5,996 760,663 985,241 (7,266) 1,738,638

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
 ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
 เครื่องมือทางการเงิน
 และสินทรัพย์ภาษีเงินได้
 รอการตัดบัญชี 2,092 14,899 24 17,015 2,793 - 19,808

ข้อมูลส่วนงำนอื่น

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 2,322 16,392 1 18,715 952 (32) 19,635
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The Company and its subsidiary have aggregated the operating segments of fire alarm and safty box 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 financial reporting 
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.

The following tables present revenue, profit and total asset information regarding the Company and its 
subsidiary’s operating segments for the years ended 31 December 2014 and 2013, respectively.

(Unit: Thousand Baht)
For the year ended 31 December 2014

Chemical 
product 
segment

Investment 
properties 
segment 

Security 
equipment 
segment

Total 
reportable 
segments Unallocated

Adjustments 
and 

eliminations Consolidated

Revenue from external customers 890,738 137,312 27,534 1,055,584 - - 1,055,584

Inter-segment revenue 58,655 2,688 9 61,352 - (61,352) -
Total revenue 949,393 140,000 27,543 1,116,936 - (61,352) 1,055,584
Segment operation profit 82,268 108,469 5,620 196,357 - 655 197,012
Interest revenue - - - - 20,958 - 20,958
Other income - - - - 17,255 - 17,255
Administrative expenses - - - - (10,967) - (10,967)
Income tax expenses - - - - (42,202) - (42,202)

Profit for the year 182,056
Segment total assets 470,918 283,749 5,996 760,663 985,241 (7,266) 1,738,638
Additions to non-current assets 
other than financial instruments 
and deferred tax assets 2,092 14,899 24 17,015 2,793 - 19,808

Other information

Depreciation and amortisation 2,322 16,392 1 18,715 952 (32) 19,635
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(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ส่วนงาน
เคมีภัณฑ์

ส่วนงาน
อสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน

ส่วนงาน
อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการอื่นๆ 
ที่ไม่ได้ปันส่วน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 879,712 134,973 29,336 1,044,021 - - 1,044,021

รายได้ระหว่างส่วนงาน 66,370 2,288 - 68,658 - (68,658) -

รายได้รวม 946,082 137,261 29,336 1,112,679 - (68,658) 1,044,021

ก�าไรจากการด�าเนินงาน
 ตามส่วนงาน 99,750 108,908 5,219 213,877 - (415) 213,462

ดอกเบี้ยรับ - - - - 19,538 - 19,538

รายได้อื่น - - - - 21,340 - 21,340

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - - - - (12,923) - (12,923)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - (44,086) - (44,086)

ก�ำไรส�ำหรับปี 197,331

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 481,775 289,054 6,608 777,437 893,449 (10,102) 1,660,784

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือ
ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี - 11,935 - 11,935 138,803 (1,094) 149,644

ข้อมูลส่วนงำนอื่น

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,363 14,255 2 15,620 728 (18) 16,330

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษทัฯ และบริษทัย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงิน จงึถือ

เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 128 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วน

งานเคมีภณัฑ์ (ปี 2556 มรีายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 100 ล้านบาท ซึง่มาจากส่วนงานเคมภีณัฑ์)

26. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนตามอายุงานที่ก�าหนด ส่วน

พนกังานจะจ่ายในอตัราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงนิเดอืนตามความสมคัรใจ กองทุนส�ารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยบรษัิทหลกัทรพัย์จดัการ

กองทนุธนชาต จ�ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทุนของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย 

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 1 ล้านบาท (2556: 2 ล้านบาท) (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 1 ล้านบาท 2556: 1 ล้านบาท)
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(Unit: Thousand Baht)
For the year ended 31 December 2013

Chemical 
product 
segment

Investment 
properties 
segment 

Security 
equipment 
segment

Total 
reportable 
segments Unallocated

Adjustments 
and 

eliminations Consolidated

Revenue from external customers 879,712 134,973 29,336 1,044,021 - - 1,044,021
Inter-segment revenue 66,370 2,288 - 68,658 - (68,658) -
Total revenue 946,082 137,261 29,336 1,112,679 - (68,658) 1,044,021
Segment operation profit 99,750 108,908 5,219 213,877 - (415) 213,462
Interest revenue - - - - 19,538 - 19,538
Other income - - - - 21,340 - 21,340
Administrative expenses - - - - (12,923) - (12,923)
Income tax expenses - - - - (44,086) - (44,086)

Profit for the year 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

 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.

For the year 2014, the Company and its subsidiary had revenue from a major customer in the amount of Baht 
128 million arising from sales by the chemical product segment (2013: Baht 100 million derived from a major 
customer, arising from sales of the chemical product segment).  

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 2014, the Company and its subsidiary contributed Baht 1 million (2013: Baht 2 million) (Separate 
financial statements: Baht 1 million 2013: Baht 1 million) to the fund.
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27. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 98 5.5

เงินปันผลประจ�าปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 89 5.0

ในการประกาศจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวปรากฏว่ามหีุน้จ�านวน 900 หุน้ ไม่มสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลรวมเป็นจ�านวนเงนิ 4,950 บาท (2556: 

4,500 บาท) เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึง

บันทึกเงินปันผลจ่ายตามที่ได้จ่ายจริงเป็นจ�านวนเงิน 98.17 ล้านบาท (2556: 89.25 ล้านบาท)

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ�านวนเงิน 0.49 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงอาคารส�าหรับ

การเช่า (2556: 1.2 ล้านบาท)

28.2 หนังสือค�้ำประกันของธนำคำร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการ

ขอใช้ไฟฟ้าและภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจการค้าจ�านวน 3ล้านบาท (2556: 4 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

3 ล้านบาท 2556: 3 ล้านบาท)

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทนุในตราสารหนี้ 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมคีวามเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการ

เงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนด

ให้มนีโยบายและวิธกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายท่ีเป็นสาระ

ส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

ฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากรายครอบคลุมท้ังผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย ด้วยเหตุผลเหล่าน้ีท�าให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่า

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อจะไม่เกินจ�านวนเงินที่ได้ตั้งส�ารองเผื่อขาดทุนจากการเรียกเก็บหนี้ไว้แล้วจากยอดลูกหนี้การค้าของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย
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27. Dividends
Dividends Approved by Total dividends Dividend per share

(Million Baht) (Baht)

Final dividends for 2013
Annual General Meeting of the shareholders on 
25 April 2014 98 5.5

Final dividends for 2012
Annual General Meeting of the shareholders on 
26 April 2013 89 5.0

There were 900 shares that were not entitled to dividend payment, totaling Baht 4,950 (2013: Baht 4,500), 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 98.17 million (2013: Baht 
89.25 million) in the financial statements.

28. Commitments and contingent liabilities
28.1 Capital commitment

 As at 31 December 2014, the Company had capital commitments of approximately Baht 0.49 million, 
relating to the construction of building improvement for rent (2013: Baht 1.2 million).

28.2 Bank guarantees

 As at 31 December 2014, there were bank guarantees amounting to Baht 3 million (2013: Baht 4 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, 2013: 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.

 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 proced-
ures 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 a 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.
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ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว อย่างไร

กต็าม สนิทรพัย์ทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบ้ียทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาด

ในปัจจุบัน 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบัสนิทรพัย์การเงนิท่ีมอีตัราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยก

ตามวันที่ครบก�าหนดหรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
อัตรา

ดอกเบี้ย

ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง คงที่

1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รวม (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินฝากธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 74 74 หมายเหตุ 7

เงินลงทุนชั่วคราว 788 - - - 788 หมายเหตุ 8

788 - - 74 862

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
อัตรา

ดอกเบี้ย

ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง คงที่

1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รวม (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินฝากธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสด 216 - - 54 270 หมายเหตุ 7

เงินลงทุนชั่วคราว 510 - - - 510 หมายเหตุ 8

726 - - 54 780

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็น 

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
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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 float-
ing 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 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 2014
Fixed interest rates Floating 

Within Over interest Interest rate
1 year 1-5 years 5 years rate Total (% p.a.)

Financial assets
Cash and cash equivalents - - - 74 74 Note 7
Current investments 788 - - - 788 Note 8

788 - - 74 862

(Unit: Million Baht)

 As at 31 December 2013
Fixed interest rates Floating 

Within Over interest Interest rate
1 year 1-5 years 5 years rate Total (% p.a.)

Financial assets
Cash and cash equivalents 216 - - 54 270 Note 7
Current investments 510 - - - 510 Note 8

726 - - 54  780

 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 en-
tering into forward exchange contracts when they consider appropriate. Generally, the forward contracts 
mature within one year. 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม

สกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.52 0.58 2.54 2.84 32.8128 - 33.1132 31.134 - 32.865 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.52 0.58 2.53 2.79 32.8128 - 33.1132 31.134 - 32.865

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สกุลเงิน จ�านวนที่ซื้อ
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญาของ วันครบก�าหนดตามสัญญา

(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1.76 32.875 - 33.057 ตั้งแต่ 5 มกราคม 2558 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สกุลเงิน จ�านวนที่ซื้อ
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญาของ วันครบก�าหนดตามสัญญา

(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.57 31.134 - 32.865 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2557 ถึง 27 มกราคม 2557

29.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

 เนือ่งจากเคร่ืองมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี

ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธี

การก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ

ก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ามีผลก�าไรจ�านวนเงิน 0.4 ล้านบาท 

(2556: ขาดทุน 0.2 ล้านบาท) ซึ่งได้ค�านวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
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Foreign currency assets/liabilities

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are summarised below.

 Consolidated financial statements

Foreign currency
Financial assets

as at 31 December
Financial liabilities
as at 31 December

Average exchange rate
as at 31 December

2014 2013 2014 2013 2014 2013
(Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 0.52 0.58 2.54 2.84 32.8128 - 33.1132 31.134 - 32.865

Separate financial statements

Foreign currency
Financial assets

as at 31 December
Financial liabilities
as at 31 December

Average exchange rate
as at 31 December

2014 2013 2014 2013 2014 2013
(Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 0.52 0.58 2.53 2.79 32.8128 - 33.1132 31.134 - 32.865

Foreign exchange contracts

Foreign exchange contracts outstanding are summarised below. 

As at 31 December 2014

Foreign currency
Outstanding 

amount bought
Forward rate for

outstanding amount Maturity

(Million) (Baht per US dollar)

US dollar 1.76 32.875 - 33.057 Due from 5 January 2015 to 20 February 2015

As at 31 December 2013

Foreign currency
Outstanding 

amount bought
Forward rate for

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

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 2014, determining the fair value of the forward exchange contracts gave rise to a gain of 
Baht 0.4 million (2013: loss Baht 0.2 million), calculated in accordance with generally accepted pricing models.
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30. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เท่ากับ 0.13:1 (2556: 0.14:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.13:1 (2556: 0.14:1)

31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไร หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไปแล้ว การจัด

ประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้
ต้นทุนสินค้าที่ขาย 698,932 704,522 672,889 676,520

รายได้อื่น 40,878 39,372 40,177 38,671

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 74,158 67,062 72,654 67,517

32. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
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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 2014, the Group’s debt-
to-equity ratio was 0.13:1 (2013: 0.14:1) and the Company’s was 0.13:1 (2013: 0.14:1).

31. Reclassification
Certain amounts in the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2013 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 Separate financial statements

For the year ended 31 December 2013

 As reclassified As previously reported  As reclassified As previously reported

Cost of sales 698,932 704,522 672,889 676,520
Other income 40,878 39,372 40,177 38,671
Administrative expenses 74,158 67,062 72,654 67,517

32. Approval of financial statements
These consolidated and separate financial statements have been approved by the authorised Executive Director 
on 23 February 2015.
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ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

 (บาท)

1. บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะบียน 3182
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

950,000.-

2. บริษัทย่อย :
บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะบียน 3182
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

230,000.-

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 1,180,000.-

 นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอืน่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนทีจ่่ายไปในระหว่างปีบญัช ีหรอืส่วนทีจ่ะต้องจ่ายในอนาคต ให้แก่ผูส้อบบญัชี 

ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว

Remuneration Paid to The Auditor

 Item Company Auditor
 Audit Fee

 (Bath)

1. White Group Public Co., Ltd. Mr. Sophon Permsirivallop 
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182
EY Office Limited

950,000.-

2. Subsidiary company
F.B. (Thailand) Ltd.

Mr. Sophon Permsirivallop
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182
EY Office Limited

 230,000.-

Total remuneration for audit fee  1,180,000.-

 Apart from the above-mentioned audit fee, White Group Public Co., Ltd. and its subsidiary didn’t pay for any 
remunerations concerning about other types of services during the fiscal year ending 31 December 2014 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.

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
Confirmation For Remuneration Paid To The Auditor

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
For the year ended 31 December 2014
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

Company General Information

อื่นๆ

Others - if any

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท    
  

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)    

    

ทะเบียนเลขที่ 0107537000190  

(เดิมเลขที่ บมจ. 266)  

ชื่อหลักทรัพย์ : WG 

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่ : 

75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 0-2390-2445-54, 0-2391-7648-53

โทรสาร 0-2381-9990, 0-2381-2975  

http : //www.whitegroup.co.th 

ประเภทธุรกิจ :     

บริษัทดําเนินกิจการเกี่ยวกับการนําเข้าและจัดจําหน่ายเคมีภัณฑ์ 

สําหรับการใช้เฉพาะอย่าง อันได้แก่ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ํามัน

และปิโตรเคมีเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร เคมีวิเคราะห์และ

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและ

พลาสติก เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ทุนจดทะเบียน :  

หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น หุ้นละ 10.- บาท

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วเต็มมูลค่า :

หุ้นสามัญ 17,850,000 หุ้น หุ้นละ 10.- บาท

ผู้สอบบัญชี :

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182

บริษัท สํานักงาน อีวายจํากัด

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0790

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-2800, 0-2654-5599

โทรสาร 0-2359-1259

Company General Information
White Group Public Co., Ltd.

Registration No. 0107537000190

(Formerly No. Bor Mor Jor. 266)

Security name : WG

Head Office Location :

75 Soi Rubia Sukhumvit 42 Road, 

Prakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110

Tel. 66 (0) 2390-2445-54, 66 (0) 2391-7648-53

Fax 66 (0) 2381-9990, 66 (0) 2381-2975

http : //www.whitegroup.co.th

Business Type :

The company engages in the business of importing  

and selling of Specialty Chemicals for Oil Field and  

Petrochemicals, Food Chemicals, Laboratory 

Chemicals and Lab Equipments, Coatings and Plastics 

Chemicals, Basic Chemicals and Property Rental.

Registered share capital :

30,000,000 Ordinary Shares, Par Value 10 Baht

Issued and fully paid-up share :

17,850,000 Ordinary Shares, Par Value 10 Baht

Auditor :

Mr. Sophon Permsirivallop

Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182

EY Office Limited

193/136-137, Lake Rajada Office Complex 33 rd Floor,

Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110

Tel. 66 (0) 2264-0777

Fax. 66 (0) 2264-0790

Company’s Registrar :

Thailand Securities Depository Co., Ltd.

62 The Stock Exchange of Thailand Building

Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110

Tel. 66 (0) 2229-2800, 66 (0) 2654-5599

Fax. 66 (0) 2359-1259
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