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จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlights

หน่วย : ล้านบาท / Unit  : Million Baht

งบการเงินรวม
Consolidated

งบการเงินของบริษัท
Company

2558/2015 2557/2014 2556/2013 2558/2015 2557/2014 2556/2013
ฐานะการเงินรวม / Financial Status          
สินทรัพย์รวม  1,829.20  1,738.64  1,660.78  1,796.40  1,712.29  1,635.44 
Total Assets
หนี้สินรวม  214.42  200.36  206.39  209.12  198.69  207.15 
Total Liabilities 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,614.78  1,538.28  1,454.39  1,587.28  1,513.60  1,428.29 
Equity attributable to owners of the company

ผลประกอบการ / Operating Performance

รายได้จากการขาย  922.82  911.69  897.75  890.63  877.36  863.12 
Sales Income
รายได้รวม  1,061.57  1,055.58  1,044.02  1,030.23  1,021.20  1,008.27 
Total Revenues
รายได้อื่น  34.57  38.21  40.88  33.80  37.16  40.18 
Other Income
ก�าไรขั้นต้น  288.09  293.83  309.57  282.69  294.10  301.06 
Gross Profit
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  174.67  182.07  197.25  171.84  183.48  193.25 
Profit attributable to equity holders of the company

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  8.11  8.86  8.00  7.91  8.51  7.60 
Liquidity Ratio (Time)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)  0.13  0.13  0.14  0.12  0.13  0.15 
Debt to Equity Ratio (Time)
อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)  16.45  17.25  18.90  16.68  17.97  19.17 
Return on Total Revenues (%)   
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)  11.08  12.17  14.09  11.08  12.47  14.04 
Return on Equity (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)  9.79  10.71  12.38  9.80  10.96  12.33 
Return on Total Assets (%)

หน่วยต่อหุ้น / Per Share

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  9.80  10.20  11.05  9.64  10.28  10.83 
Earning Per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  n/a  5.50  5.50  n/a  5.50  5.50 
Dividends Per Share (Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท)  90.46  86.18  81.48  88.92  84.80  80.02 
Equity attributable to owners of the company (Baht)
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ภารกิจ            

ภารกิจของเรา คือ การจัดหาสินค้าเพื่อบริการให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้
กับสินค้าส�าเร็จรูปของลูกค้าเพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น

เราจะรักษาอัตราการเติบโตในธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย

 การจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตช้ันน�าของโลก เพื่อสามารถรับประกันการบริการ
 แก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ

 ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดฝึกอบรมพนักงานและจัดสัมมนาแก่ลูกค้า
 เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต
 มีบทบาทในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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Mission            

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.

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.
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สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศส่งผลลบต่อผลงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
มีอัตราเติบโตเพียง 1.5% เมีอเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยบวกจากการที่บริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายประเภท รายได้จากค่าเช่าลดลงมาก
เนื่องจากตลาดพื้นที่คลังสินค้ามีการแข่งขันด้วยราคาอย่างรุนแรง 

คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าความต้องการของตลาดที่สูงขึ้นจะกลับมา บริษัทฯ จึงได้เน้น ความพยายามไปสร้างความแข็งแกร่ง
ให้องค์กรด้วยการเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะกระบวนการจ�าหน่ายและจัดส่งสินค้า  ส�านักงานตัวแทนในประเทศเมียนมาร์ไม่ได้ก้าวหน้าเท่าท่ีควร 
เนื่องจากตลาดสินค้าอุตสาหกรรมยังไม่พร้อม  บริษัทฯ ก�าลังทบทวนวิธีการเข้าตลาดเมียนมาร์เพื่อให้สามารถเริ่มด�าเนินการได้ในปีนี้

 บริษัทฯ ยังคงใช้ความพยายามอย่างจริงจังในการหาโอกาสซ้ือกิจการด้านการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ แต่เราก็พร้อมจะพิจารณาโอกาส
ใหม่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น บรรจุภัณฑ์ และพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการพัฒนาด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียน (เอ ไอ ที) 

บริษัทฯ ได้สร้างยอดขายรวม 1,062 ล้านบาท และก�าไร 174.7 ล้านบาท ส�าหรับปีสิ้นสุด ธันวาคม 2558 ด้วยก�าไรต่อหุ้น 9.80 บาท 
ท�าให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้หุ้นละ 5.00 บาท 

ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน และหน่วยงานราชการที่ได้สนับสนุนบริษัทฯ อย่างดี
เยี่ยมตลอดปีที่ผ่านมา ผมใคร่ถือโอกาสขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทให้กับบริษัทฯ เป็นพิเศษ ท�าให้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าสภาพ
ธุรกิจจะไม่เกื้อกูล ก็ตาม 

ในนามของคณะกรรมการ

สมชัย ไชยศุภรากุล
กรรมการผู้จัดการ

รายงานคณะกรรมการ
Management Report
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Global and domestic economic slowdown negatively impacted our performance in 2015.  Chemical product distribution 
which is our core business registered a modest growth of 1.5% over the previous year thanks to our diversified product 
portfolio.  Rental income declined as the rental rate was much depressed due to strong competitive pricing in the 
warehouse space market.

Realizing that higher market demand will take time to return, we have focused our efforts in strengthening our organization 
in the area of productivity improvement especially in selling and supply chain processes.  Our representative office in 
Myanmar has not made sufficient progress as the market for industrial products is still not readily available.  We are 
reviewing our market entry strategy and may need to adopt a different approach to start our presence in Myanmar within 
this year.

Serious efforts continued in the search for acquisition of manufacturing companies in chemical products.  However we 
are open to new opportunities in related industry such as packaging and renewable energy.  We have initiated a few 
development projects with technical support from academic institution such as Asian Institute of Technology (AIT).

We have achieved total revenue of 1,062 million baht and net profit of 174.7 million baht for the year ending December 
2015.  Earning per share of 9.80 baht enabling the company to declare dividend of 5.00 baht per share. 

On behalf of the Board of Directors, I would like to extend our thanks to shareholders, customers, suppliers, financial 
institutions and government authorities for their excellent support throughout last year.  I would also like to thank our 
staff members for their special devotion to the company to achieve satisfactory performance under unfavorable business 
environment.

On behalf of the Board of Directors

Somchai   Chaisuparakul
Managing Director
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

White Group
Public Company Limited

นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
Mr. Ratch Osathanugrah

กรรมการ
Director

นายสิทธิ์ ปรุศุด�าเกิง
Mr. Sidh Prarusudamkerng

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
Chairman, Independent Director

นายธนา ไชยประสิทธิ์
Mr. Thana Chaiprasit

กรรมการ
Director
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นายนิติ โอสถานุเคราะห์
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Asst. Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai

กรรมการอิสระ
Independent Director

นายสมชัย ไชยศุภรากุล
Mr. Somchai Chaisuparakul

กรรมการ
Director

นายสลิล ปิ่นขยัน
Mr. Salin Pinkayan

กรรมการอิสระ
Independent Director

นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์
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Independent Director

นางอารยา เตชานันท์
Mrs. Araya Tejanant
กรรมการและเลขานุการ
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysis
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ผลการด�าเนินงาน

 ในปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวถึงร้อยละ 2.8 ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 3 ปี อันเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากภาครัฐและนโยบายการเงิน การกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณมีผลในการกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคเอกชน ภาคธุรกิจและภาคการเกษตร 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกและเศรษฐกิจโลกเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจให้เติบโตช้า และกระทบการส่งออก เช่น การชะลอตัวของจีน ราคาน�้ามัน
ตกต�่าทั่วโลก มีผลกระทบกับการส่งออกของไทย ธุรกิจน�้ามันและสารหล่อลื่น ตกลง 37.4% จากปี 2557 และอัตราเงินเพ้อหดตัวในระดับ 
0.9%  ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิลดลง โดยมีก�าไรสุทธิ 175 ล้าน ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา และมีก�าไรต่อหุ้น 9.8 บาท 

รายได้ :
 รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.6 จาก 1,055.58 ล้านบาท เป็น 1,061.57 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
 รายได้จากการจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อนจาก 890.7 ล้านบาท เป็น 903.8 ล้านบาท ธุรกิจส่วน
ใหญ่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทฯ ได้ขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล ท�าให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น ธุรกิจ
โอลิโอเคมิคัลเติบโต 23% จากปี 2557 
 นอกจากนี้รายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จาก 3.8 ล้านบาท เป็น 4.3 ล้านบาท 

 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 3.4 จากปีก่อนจาก 137.3 ล้านบาท เป็น 132.6 ล้านบาท   เนื่องจากมีการลดพื้นที่
เช่าและอัตราค่าเช่าของคลังสินค้า
 รายได้จากธุรกิจนี้ร้อยละ 91 มาจากบุคคลภายนอก และจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเพียงร้อยละ 9 

Operating Results

 Thailand’s economy accelerated notably in 2015, GDP expanded to 2.8%, the strongest in three years. The economy 
benefited from an accommodative monetary policy and the government’s stimulus measures. Budget spending accelerated in 
an effort to help both farmers and businesses and boost private consumption. Conversely, the external sector was a drag on 
growth as weak global demand harmed exports. In addition China’s slowdown and falling oil price, impacting oil and commodity 
exporting. Fuel and lubricant business contracted 37.4% from 2014. Inflation was low at -0.9%. Ailing economy directly impacted 
the company performance, leading to a 3.8% decline in net profit to 175.0 million baht with an earning per share of 9.8 baht.

Revenues:
 The Company’s total revenues grew 0.6 percent to 1,061.57 million baht from 1,055.58 million baht in the previous year, 
the details of which were as follows:

 Chemicals Trading Business
 The income from selling industrial chemicals increased 1.5 percent to 903.8 million baht from 890.7 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 23% over those in 2014
 In addition, commission income from this business increased 13.1 percent to 4.3 million baht from 3.8 million baht.

 Property Rental Business
The income from rental properties decreased 3.4 percent to 132.6 million baht from 137.3 million baht in the previous 

year. This was mainly attributable to the decrease in the occupancy in warehouse rental and rate. 
Noteworthy was the fact that the rental from third parties accounted for 91 percent while the rental from the related 

parties accounted for only 9 percent.



12      บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2558

 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัย ระบบเตือนอัคคีภัยและการบริการ
 รายได้จากการขายและการบริการของธุรกิจตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัยมียอดรวม 25.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อน 
เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
 บริษัทฯ ได้ซื้อโรงงานโอลิโอเคมิคัล ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 ได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและขั้น
ตอนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุน ทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โรงงานนี้ได้
ผลิตสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและท�าความสะอาด สีและผลิตภัณฑ์เคลือบผิว เป็นต้น โดยร้อยละ 
90 ผลิตเพื่อจ�าหน่ายภายในประเทศ และร้อยละ 10 เพื่อการส่งออก ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนยอดส่ง
ออกอยู่ในระดับทรงตัว  

 รายได้อื่น
 รายได้อื่นลดลงร้อยละ 9.4 จากปีก่อน จาก 38.2 ล้านบาท เป็น 34.6 ล้านบาท เป็นการลดลงของรายได้เงินปันผลและอัตราดอกเบี้ย  

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย:     
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 2.8 จาก 332.0 ล้านบาท เป็น 322.7 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ�าแนกตาม
ประเภทธุรกิจดังนี้
 
 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ก�าไรที่ได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมจ�านวน 220.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 8.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
3.5 สาเหตุหลักเป็นเพราะอัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ลดลงเนื่องจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทท�าให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่การปรับราคาเป็น
ไปได้น้อยเนื่องจากการแข่งขันสูง
 

 Security, Fire Alarm Business and service
The income from selling safes and fire alarm systems as well as from providing related services amounted to 

25.2 million baht, a decrease of 8.3 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 many industries including, among others, car tyres, laundry 
detergents and cleaning products, paints and surface coatings. Approximately 90% of productions are for domestic market 
and 10% for export. Domestic market revenue increased 29% over 2014 while export remain unchanged.

 Other Income
 Other income decreased 9.4 percent to 34.6 million baht from 38.2 million baht in the previous year, mainly due 
to lower dividend income and interest rate.

Earnings before Expenses:
 The earnings before expenditure of the Company and its subsidiary decreased 2.8 percent to 322.7 million baht 
from 332.0 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 220.7 million baht, a decrease of 8.0 million baht or 3.5 
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 93.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 7.1 ล้านบาท เนื่องจากมีรายจ่ายจากการบ�ารุง
รักษาเพิ่มขึ้น

 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย
 ก�าไรจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย  จ�านวน 7.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.0 
ซึ่งเป็นผลจากการที่ต้นทุนของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น ในขณะที่การปรับราคาเป็นไปได้น้อยเนื่องจากการแข่งขัน

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
 ก�าไร 1.3 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มความหลากหลายธุรกิจไปทางธุรกิจที่ไม่อิงอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ท�าให้เพิ่มรายได้และปริมาณ
การผลิตสู่จุดคุ้มทุน

ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อนจ�านวน 0.3 ล้านบาท หรือเป็นร้อยละ 0.3 จาก 107.8 ล้านบาท เป็น 107.5 ล้านบาท  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อนจ�านวน 2.0 ล้านบาท จาก 42.2 ล้านบาท เป็น 40.2 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  4.7 

ก�าไรส�าหรับปี
 สรุปก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.8 จาก 182.0 ล้านบาท เป็น 174.7 ล้าน
บาท     
        

ก�าไรต่อหุ้น
 ก�าไรต่อหุ้นคิดเป็น 9.80 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปีก่อนก�าไรต่อหุ้นคิดเป็น 10.20 บาทต่อหุ้น        

 Property Rental Business
 The earnings from rental properties amounted to 93.0 million baht, a decrease of 7.1 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 7.7 million baht, a decrease of 2.3 million baht or 
23.0 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
 Profit of 1.3 million was due to diversifying to non tyre business which help increasing revenue and production volume 
to break-even point.

 
Expenses 
 Selling and administrative expenses decreased 0.3% or 0.3 million baht from previous year from 107.8 million baht to 
107.5 million baht.

The corporate income tax decreased by 2.0 million baht or 4.7 percent from previous year from 42.2 million baht to 
40.2 million baht. 

Profit for the Year
 The total comprehensive income of the Company and its subsidiary for the year 2015 decreased by 3.8 percent from 
previous year from 182.0 million baht to 174.7 million baht.
 
Earnings per Share

The earnings per share was 9.8 baht, compared to the earnings per share of previous year at 10.20 baht.
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ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,829.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อน
จ�านวน 90.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้      
     หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 เพิ่ม (ลด) %

สินทรัพย์หมุนเวียน  1,300.9 1,207.9 93.0 7.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    528.3     530.7  (2.4) (0.5)
รวมสินทรัพย์ 1,829.2 1,738.6 90.6 5.2

สินทรัพย์หมุนเวียน
 • ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์หมุนเวียนมีจ�านวน 1,300.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อน จ�านวน 93.0 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นผลมาจาก
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจ�านวน 52.2 ล้านบาท
 • เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจ�านวน 23 ล้านบาท ยอดสุทธิเพิ่มขึ้น 75.2 ล้านบาทมาจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานหลังจากจ่าย
เงินปันผล  
 • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจ�านวน 8.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บช�าระหนี้และการ
ควบคุมสินเชื่อ
 • สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) จ�านวน 171.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 11.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 จากการเพิ่มสินค้าคงคลังเพื่อรองรับ
ยอดขายเพิ่มจากการประมูลและผลกระทบของราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจากการขึ้นราคาของผู้ขาย  
 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจ�านวน 13.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.6 ล้านบาท 

Financial Position

Assets
 As at 31 December 2015, the total assets of the Company and its subsidiary amounted to 1,829.2 million baht, an 
increase of 90.6 million baht or 5.2 percent over previous year. The related details are as follows:     
     Unit: million baht

As at 31 Dec 2015 As at 31 Dec 2014 Increase (Decrease) %

Current Assets 1,300.9 1,207.9 93.0 7.7
Non-current Assets 528.3 530.7 (2.4) (0.5)
Total Assets 1,829.2 1,738.6 (90.6) 5.2

Current Assets
 • As at 31 December 2015, the current assets amounted to 1,300.9 million baht, an increase of 93.0 million baht 
from previous year. This was mainly due to the following:
 • Cash and cash equivalents increased by 52.2 million baht.
 • Short-term investments increased by 23.0 million baht. The net was increased by 75.2 million baht derived from 
the operation profit after dividend paid. 
 • Trade and other receivables increased by 8.8 million baht or by 5.2 percent from previous year. Due to intensive 
collection and optimum credit control.
 • Inventories (net) amounted to 171.0 million baht, an increase of 11.5 million baht or by 7.2 percent due to built 
up inventory to meet increasing tender volume and impact of price increase from suppliers.
 • Other current assets amounted to 13.8 million baht, an decrease of 2.6 million baht from previous year.
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ�านวน 528.3 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นงวดปีก่อนจ�านวน 2.4 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • เงินลงทุนทั่วไปจ�านวน 100 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
 • อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งซื้อมาที่ราคาทุน 100 ล้านบาทมีเงินปันผลในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต�่าถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเท่ากับ 121 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2557
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจ�านวน 4.4 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  เพิ่มขึ้นจ�านวน 2.6 ล้านบาท 
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลง 0.4 ล้านบาท
 • สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.2 ล้านบาท

คุณภาพของสินทรัพย์
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น และหากมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า  ก็จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น  

Non-current Assets
 • As at 31 December 2015, the non-current assets amounted to 528.3 million baht, an decrease of 2.4 million baht 
or by 0.4 percent from previous year, with details as follows:
 • Other investments amounted to 100 million baht, remain unchanged 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 2015, the fair value of such investments was 121 million baht.
 • Investment properties decreased by 4.4 million baht, due to depreciation. 
 • Property, plant and equipment increased by 2.6 million baht. 
 • Intangible assets (net) decreased by 0.4 million baht.
 • Deferred tax asset and other non-current assets decrease by 0.2 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.
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ลูกหนี้
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 179.1 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท  

ประเภทลูกหนี้ จ�านวน %

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง  0.3 0.2

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง 183.2 102.3

ลูกหนี้อื่น 1.5 0.8

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5.9) (3.3)

          รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 179.1 100.0

 การขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นการขายสินค้าในหลายอุตสาหกรรม และแต่ละอุตสาหกรรมก็มีระยะเวลาเก็บหนี้แตก
ต่างกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้ 
63 วัน เทียบกับปีก่อนที่เก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้ 62 วัน    

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�านวน 5.9 ล้านบาท ฝ่ายบริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ จะไม่เกินจ�านวน
เงินที่ได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 3 เดือน ก็มีจ�านวน 0.5 ล้านบาท

Trade and Other Receivables
 As at 31 December 2015, trade and other receivables amounted to 179.1 million baht the details were summarized 
as follows:
Units: million baht

Types of Account Receivables Amount percent

Account receivables - related parties 0.3 0.2

Account receivables - non-related parties 183.2 102.3

Other receivables 1.5 0.8

Less allowance for doubtful debts (5.9) (3.3)

Total trade and other receivables 179.1 100.0

 The Company and its subsidiary sell their products to many industrial sectors with each sector having a different 
collection period. However, the average collection period of the Company and its subsidiary in 2015 was 63 days, 
compared to previous year’s average collection period of 62 days.

 The allowance for doubtful debts of the Company and its subsidiary amounted to 5.9 million baht. The management 
believed that no additional credit risk beyond the amounts provider. Moreover, the receivables which were more than 
three months overdue amounted to 0.5 million baht .
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สินค้าคงเหลือ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญในการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้เหมาะสมกับค�าสั่งซื้อของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความ
หลากหลาย  อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือคิดเป็น 4.4 เท่า เทียบกับปีก่อนซึ่งคิดเป็น 4.7  เท่า  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มจากปีก่อน
จาก 78  วัน เป็น 83 วัน
 ส่วนสินค้าส�าเร็จรูปที่เสื่อมคุณภาพบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับไว้ครบถ้วนแล้ว

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 เท่ากับ 8.1 เท่า เทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 8.9 เท่า มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

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 4.4 times, compared to previous year’s inventory turnover at 4.7 times. The average 
selling period increased from previous year from 78 days to 83 days.
 For finished products which were obsolete, the Company and its subsidiary had already adjusted to net reliable 
value.

Liquidity
Liquidity Ratio

 The liquidity ratio of the Company and its subsidiary in 2015 was 8.1 times, compared to 8.9 times in previous year. 
This indicated liquidity improvement.
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แหล่งที่มาของเงินทุน

 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,829.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากวันสิ้นงวดปีก่อน 90.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 เพิ่ม (ลด) %

หนี้สินหมุนเวียน 160.4  136.3 24.1 17.7

หนี้สินไม่หมุนเวียน 54.0 64.0 (10.0) (15.6)

รวมหนี้สิน 214.4   200.3 14.1 7.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,614.8 1,538.3 76.5 5.0

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,829.2 1,738.6 90.6 5.2

หนี้สิน
 หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 160.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.1 ล้านบาท เป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 
21.0 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงจ�านวน 0.1 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 3.1 ล้านบาท
 หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 54.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากปรับลดเงินมัดจ�าลูกค้าลง 4.5 ล้านบาท 
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน
อื่นลดลง 8.9 ล้านบาท

Sources of Funds
 As at 31 December 2015, the total liabilities and shareholders’ equity of the Company and its subsidiary amounted 
to 1,829.2 million baht, an increase of 90.6 million baht from the previous year. The related details were as follows:
Unit: million baht

As at 31 Dec 2015 As at 31 Dec 2014 Increase 
(Decrease)

percent

Current Liabilities 160.4 136.3 24.1 17.7

Non-current Liabilities 54.0 64.0 (10.0) (15.6)

Total Liabilities 214.4 200.3 14.1 7.0

Shareholders’ Equity 1,614.8 1,538.3 76.5 5.0

Total Liabilities and Shareholders’ Equity
1,829.2 1,738.6 90.6 5.2

Liabilities
 The current liabilities amounted to 160.4 million baht, an increase of 24.1 million baht from previous year. This was 
mainly due to the increase of 21.0 million baht in trade and other payables, as well as the increase of 3.1 million baht in 
other current liabilities while decrease of 0.1 million baht in income tax payable. 

The non-current liabilities amounted to 54.0 million baht, a decrease of 10.0 million baht from previous year. This 
was due to the decrease of 4.5 million baht in deposits from customers, the increase of 2.3 million baht in the provision 
for long-term employee benefits, the decrease of 1.1 million baht in deferred tax liabilities as well as the decrease of 8.9 
million baht in other non-current liabilities.
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 ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,614.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 76.5 ล้านบาท เนื่องจากผลการด�าเนินงานของปี 2558 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 
175.0 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 98.1 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยจ�านวน 0.023 ล้าน
บาท 

งบกระแสเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 เป็นจ�านวน 125.9 ล้านบาท มีราย
ละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558 ปี 2557 เพิ่ม (ลด) %

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 155.7 173.9 (18.2) (10.5)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน  (6.0) (273.1) (267.1) (97.8)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (97.5) (97.6) (0.1) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
     เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

 52.2 (196.8) 249.0 126.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 73.7 270.5 (196.8) (72.8)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 125.9 73.7 52.2 70.8

   

 The shareholders’ equity amounted to 1,614.8 million baht, an increase of 76.5 million baht from the previous 
year. This was mainly due to the performance in 2015 with a net profit of 175.0 million baht and the dividend payment 
of 98.1 million baht and equity attributable to non-controlling interests of the subsidiary 0.023 million baht.

Statements of Cash Flows
 As at 31 December 2015, the cash and cash equivalents of the Company and its subsidiaries amounted to 125.9 
million baht, the details of which were as follows:

Unit: million baht

2015 2014 Increase 
(Decrease)

percent

Net cash from operating activities 155.7 173.9 (18.2) (10.5)

Net cash from (used in) investing activities (6.0)  (273.1) (267.1) (97.8)

Net cash used in financing activities (97.5) (97.6) (0.1) -

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 52.2 (196.8) 249.0 126.5

Cash and cash equivalents at the beginning of year 73.7 270.5 (196.8) (72.8)

Cash and cash equivalents at end of year 125.9 73.7 52.2 70.8



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Details of Company’s Operations
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 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2510 ภายใต้ช่ือบริษัท ไว้ท์แอนด์โก จ�ากัด และได้แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี  2522  ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ
  1. ธุรกิจด้านการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  3. ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย 
 ในปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.8 เป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ นโยบายการเงิน 
และการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจโลกเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบกับการส่งออกของไทย และ
อัตราเงินเพ้อหดตัวในระดับ 0.9% เนื่องจากราคาน�้ามันและความต้องการภายในประเทศลดลง

แม้จะได้รับผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ก็มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.57 จาก 
1,055.58  ล้านบาท เป็น 1,061.57  ล้านบาท ส่วนหนึ่งจากการขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

   

 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 

 Thailand’s economy accelerated notably in 2015, GDP expanded to 2.8%. The economy benefited from an 
accommodative monetary policy, the government’s stimulus measures and budget spending. The external sector was 
a drag on growth as weak global demand harmed exports. Inflation was shrunk at 0.9% 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 0.57%, from 1,055.58 million Baht to 1,061.57 million Baht, compared to the previous year, as a result of the 
market expansion of Oleo chemical products.          
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ธุรกิจด้านการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

           ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นน�าของโลกนี้ถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพราะได้รับ
ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจมากว่า 49  ปี จนปัจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไทย
  รายได้ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 85.1 ก็มาจากธุรกิจหลักนี้ และจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ ท�าให้รายได้จากการขาย
โดยรวมของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.5 จาก  877.4 ล้านบาท เป็น 890.6 ล้านบาท
 แม้การแข่งขันโดยทั่วไปยังคงรุนแรงทั้งด้านราคาและคุณภาพของสินค้า แต่ปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนท�าให้ธุรกิจนี้สามารถฟันฝ่าอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนประสบความส�าเร็จคือ

•	 การมีการวางแผนและใช้กลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม  ท�าให้สินค้า
ของบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้

•	 การมีทีมงานการตลาดและการขาย ท่ีมีความช�านาญเฉพาะด้าน มีความรู้ทางด้านเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรม มีการติดตามวิวัฒนาการทางเทคนิคใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด ซ่ึงมีส่วนส�าคัญในการ
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดให้ดีขึ้น

•	 การมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีระบบการจัดการคลังสินค้าและระบบจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ  
ISO 9001:2008 และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งศูนย์กระจายสินค้าก็ตั้งอยู่ในท�าเลที่สะดวกบน
ถนนบางนา-ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จึงช่วยสนับสนุนการขายและสร้างความพอใจให้ลูกค้า เนื่องจากสามารถ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายในก�าหนดเวลา

•	 มีการขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

Import and Distribution of Industrial Chemicals

                 Distributing high-quality industrial chemicals from the world leading manufacturers is the core business 
of the company with over 49 years of success in this business. Currently, the Company has gained reputation and is widely 
accepted in Thailand’s Industries.

   More than 85.1% of the Company’s revenue comes from this core business. Despite of the economy 
slowdown, the revenue from the overall sales of this business increased by 1.5% from 877.4 million Baht to 890.6 million 
Baht compared to the previous year.
           

 With intense competition on price and quality of goods, the key competitive 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 technical knowledgeable on “know-how” of the 
products in each industrial group. In addition, adhering to up to date innovative and advanced 
technology and the latest market trend considered crucial to the joint development of the products 
with the customers to improve competitive advantage in the marketplace.

•	 The distribution center is equipped with effective IT and warehouse & logistic system which are 
certified with ISO 9001:2008 are located on Bangna-Trad Road nearby the airport. These help 
supporting sales and improving customer satisfaction on on-time delivery.

•	 The market expansion of Oleo chemical products
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บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี Oil and Petrochemical 

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมีประกอบด้วย สารเพิ่มคุณภาพในโรงกลั่นน�้ามัน (Refinery Additive) 
สารเพิ่มคุณภาพในน�้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Fuel and Lubricant Additive) สีผสมน�้ามันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
(Liquid Dye) รวมถึงสารหน่วงไฟ (Flame Retardant) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งต้นน�้าและปลายน�้า บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มนี้ให้มีความหลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมีได้มากขึ้น 

ในปีที่ผ่านมาราคาน�้ามันลดลงอย่างรุนแรง ท�าให้ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเกิดความไม่มั่นใจในการเคล่ือนไหวของราคาน�้ามันว่าจะ
มีผลกระทบกับอุตสาหรรกรรมปิโตรเลียมหรือไม่ จึงมีความระมัดระวังในการส่ังซ้ือสินค้าและควบคุมปริมาณสต๊อค  ทั้งยังมีเรื่องของเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศที่ชะลอตัว อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มอ่อนค่าตลอดปี แต่ในสถานการณ์ดังกล่าวแผนกยังคงรักษายอดขายโดยรวมไม่
แตกต่างกับปีก่อนหน้า แม้ตลาดในประเทศจะชะลอตัว แต่ลูกค้าของแผนกต่างมองหาโอกาสในประเทศเพื่อนบ้าง เช่น พม่า ซึ่งมีการเติบโต
ค่อนข้างสูงกว่าประเทศไทย นอกจากน้ีในปีท่ีผ่านมาแผนกได้ขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่น 
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันส�าหรับเครื่องบิน และสินค้าในกลุ่มคุณภาพสูง ที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต เช่น น�้ามันหล่อลื่นพื้น
ฐานกลุ่มพิเศษ 

ทิศทางของแผนกยังคงมุ่งเติบโตในกลุ่มลูกค้าปิโตรเลียม แต่จะเน้นในตลาดที่บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการตลาด ที่ต�่าอยู่ ได้แก่ ตลาด
น�้ามันหล่อลื่นอุตสาหกรรม กลุ่มน�้ามันตัดกลึงโลหะ ในระยะยาวมุ่งหาพันธมิตรด้านพลังงานทดแทน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ต่อไป

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

Chemicals for Petroleum and Petrochemicals 

Products in petroleum and petrochemical are Refinery Additive, Fuel and Lubricant Additive and Liquid Dye 
including Flame Retardant which are used in petrochemical industry. We aim to develop various products in this field to 
response even more to customer’s needs in petroleum and petrochemical group.

Last year oil price had severely decreased impacting consumer and industry’s confident on the direction of the 
industries and caused prudence in purchasing and stock keeping. Despite of slowdown in GDP, all year round currency 
weaken and oil price, we still maintained overall sales target same as last year. However, our customers are seeking for the 
opportunity in neighbor country such as Myanmar where has rather higher growth than Thailand. Last year we introduced 
new products and gained market share considerably i.e. fuel for plane, specialty lubricant and high performance products 
that had high potential growth. Our direction is to continue focusing in petroleum industry, but will emphasize in the 
niche market  such as industrial lubricant, casting lathe oil group.  In the long term, we are searching for alternative energy 
to increase product variety and competitive advantage.     
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เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร

บริษัทฯ ได้มีการเพ่ิมความหลากหลายในการจัดสรรหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบต่างๆ ของอาหาร เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ
ลูกค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด รวมถึงช่วยปรับปรุงต้นทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ 
อันได้แก่ เครื่องดื่ม เช่น เคร่ืองดื่มท่ีมีน�้าผลไม้เป็นส่วนประกอบ  น�้าผลไม้ เคร่ืองดื่มชูก�าลัง เครื่องด่ืมเสริมสารอาหาร เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ  
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์กาแฟส�าเร็จรูปทั้งผลและพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ชา ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น เค้ก เบเกอร่ี ขนมปัง ผลิตภัณฑ์แป้ง กลุ่ม
อุตสาหกรรมน�้ามันและไขมัน เช่น ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมท่ีใช้ในกาแฟ ครีมเทียมที่น�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  มาการีน เนย รวมจนถึงกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 ในปี 2558 สภาพตลาดโดยรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาพทรงตัว ลูกค้าที่เกิดใหม่บางรายประสบความ
ส�าเร็จในการออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาด  แต่บางรายไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ ท�าให้ผู้ผลิตหลายรายชะลอการออกสินค้าใหม่สู่ตลาดโดยเฉพาะ
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเสริม  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาสินค้าร่วมกับทางคู่ค้า และเพิ่มช่องทางการขาย โดยเฉพาะกับ
ลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง รวมถึงตลาดส่งออก เช่น ตลาดพม่า ตลาดกัมพูชา  ซึ่งตลาดทางพม่า บริษัทฯ เริ่มมีการส่งออกไปบาง
ส่วน  ในปี 2559 คาดการณ์ว่าตลาดน่าจะมีการเติบโตสูงกว่าปีที่ผ่านมา  ลูกค้ามีการน�าโครงการที่เคยหยุดพัฒนาไปกลับมาด�าเนินต่อ และมี
แนวโน้มออกสินค้าใหม่สู่ตลาดในปีนี้เพิ่มขึ้น รวมถึงทางบริษัทฯ ยังคงเร่งการหาคู่ค้าและเพิ่มชนิดสินค้าในธุรกิจมากขึ้น ท�าให้ลูกค้ามีความสนใจ
และเป็นที่ต้องการน�ามาเป็นจุดขายที่โดดเด่นขึ้น

Chemicals for Food Industry 

 We have expanded variety of raw materials, food ingredients to meet our customers’ need in developing new 
products to market, include improving customers’ costs, to cover various fields of food industry such as (1) refreshment 
that contain fruit juice, fruit juice, energy drink, nutritional drink, healthy drink, milk (2) instant coffee and powder, tea 
product (3) bakery product  such as cake, bread, flour, oil and (4) grease industry such as non-dairy creamer, margarine, 
butter and (5) supplementary food industry group or supplementary food product. 

In 2015, overall market had slowed down due to economy.  Some customers succeeded in launching new 
products to market, but some failed. Many manufacturers were reluctant in launching new products in supplementary 
food industry.  However, we still keep developing products with new potential partners and seeking new distribution 
channels, including  Myanmar market, Cambodia market. Company had commenced export to Myanmar and in 2016 
it is estimated the market will improve over last year. Suspended projects are resumed and more new products have 
potential to be launched to market this year.  We also expedite to connect new business partners and increase variety of 
product lines as selling points to attract customers’ needs and interest.
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เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

ลูกค้าหลักของธรุกิจกลุ่มนี้ได้แก่ สถาบันวิจัยทั้งของรัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ส่วนสินค้าหลักได้แก่ เคมีวิเคราะห์ (Analytical Reagents) อาหารเลี้ยงเชื้อส�าหรับห้องทดลอง (Culture Media) 
และอุปกรณ์เครื่องแก้วห้องทดลอง (Laboratory Glassware)

ในปี 2558 ยอดขายโดยรวมของแผนกลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของลูกค้า รวมถึงสภาวะ
ปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ภาคการเกษตรท่ีมีปริมาณน�้าในการผลิตจ�ากัด จึงท�าให้ผลผลิตและการใช้สินค้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตลดลง
เช่นกัน โดยกลุ่มธุรกิจหลักของเคมีวิเคราะห์ที่แผนกจัดจ�าหน่ายอยู่นั้น มีกลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญ คือ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มของห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ โดยสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่แผนกจัดจ�าหน่ายเป็นแบรนด์ผู้ผลิตระดับโลก รวมทั้งทางแผนกได้มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าตลอดเวลา 
เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไป จึงท�าให้ลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ยอมรับ
ในคุณภาพและการบริการที่ดีของบริษัทฯ จึงท�าให้ในปีน้ีมียอดขายสินค้าในกลุ่มน้ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซ่ึงสวนทางกับตลาดที่มีความต้องการลด
ลง ส�าหรับสินค้าที่จัดจ�าหน่ายในห้องปฏิบัติการ ทางแผนกได้ใช้จุดแข็งของสินค้ารวมทั้งทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้า
ทั้งราชการและเอกชนท่ีมีความต้องการของสารเคมีท่ีมีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งมีความจ�าเป็นในการน�าไปใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ท่ีมีความละเอียด
สูงมาก เช่น เครื่อง HPLC, UHPLC, LC/MS, GC, GC/MS เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์ เพื่อหาสารตกค้างต่างๆ ในอุตสาหกรรม
อาหาร ยาและอื่นๆ ทั้งที่จ�าหน่ายภายในประเทศและส่งออก ดังนั้นยอดขายของสินค้าในกลุ่มนี้จึงลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั้งตลาดที่ลด
ลงเป็นอย่างมาก  

เนื่องมาจากแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในปี 2559 ยังคงชะลอตัว สินค้าในกลุ่มนี้น่าจะมีผลกระทบต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัย
หลายๆ ประการ ซึ่งหน่ึงในน้ันก็คือ ภาคการเกษตรท่ีมีปัญหาในการผลิต อันจะน�าไปสู่ผลกระทบของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
สินค้าที่จัดจ�าหน่ายในกลุ่มนี้ ดังนั้นในปีนี้ จึงต้องมีการวางแผนและการด�าเนินการด้านการตลาดเพื่อที่จะให้มีการเจริญเติบโตตามที่ตั้งไว้ รวมทั้ง
การด�าเนินการด้านวิชาการควบคู่ไปด้วย

Analytical Chemicals and Laboratory Equipment
 

Main customers in this group are both government and private research institution, academy, government office 
and various industrial factories.  Main products are Analytical Reagents, Culture Media and Laboratory Glassware. In 
2015, our sales volume was slightly decreased due to economy and budget constrain including reduction of supplies of 
manufacturing for instance, water scarce for agriculture that caused low production which consequently impacted to lab 
and testing chemical products. Major clients of Analytical Chemicals are Electronics and laboratory. Revenue in electronics 
business was slightly increased over last year despite of slowdown in market demand. This was due to worldwide 
brands reputation that company is representing and distributing. In addition, company is continually developing new 
products with customers to meet the changing of demand which gain company’s image and better service perception 
from customers. For laboratory equipment, revenue had dropped slightly when compared to market which drastically 
contracted. This result was derived from combination of product strength and effective teamwork to cope with the need 
of high precision analytical tools, i.e. HPLC, UHPLC, LC/MS, GC, GC/MS, etc. from government and private sectors. Mostly, 
our products are for testing chemical residue in food industry for both domestic and export market.  

Sluggish economy is expected to continue in 2016, this product groups will therefore be affected continuously. 
One of factors is the issue of production in agricultural products which impacted to lab and quality testing supplies and 
tools. Proper planning and appropriate marketing strategies included academic paper will help ensuring future growth.
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เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก  

 สินค้าหลักเป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเคลือบผิวในอุตสาหกรรมสี พลาสติก 
และหมึกพิมพ์ ฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ จึงขึ้นกับสภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้สีและพลาสติกด้วย ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ 
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและธุรกิจก่อสร้าง ดังนั้นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 ที่มีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ พลาสติก ธุรกิจก่อสร้าง 
จึงส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของธุรกิจนี้
 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการสร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้า ด้วยการท�างานร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วย
แก้ปัญหาของสูตรเดิม เพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าหรือการเสนอแนะสินค้าใหม่เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น การพัฒนาสินค้าใหม่ดัง
กล่าวมีทั้งช่วยให้   คู่ค้าสามารถพัฒนาสินค้าที่มีต้นทุนท่ีลดลง พัฒนาให้สินค้ามีคุณสมบัติท่ีดีขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อผู้
บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดสินค้าคุณภาพสูงและสินค้าเพื่อการส่งออก
 ในปี 2558 บริษัทฯ พยายามขยายตลาดโดยเน้นทางด้านสารเคมีที่ช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค 
มีการให้ค�าปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า เพื่อน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเติบโตข้ึน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังสามารถสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผู้ผลิตรายใหม่ที่มีคุณภาพได้มากข้ึน ท้ังการ
ขยายชนิดของสินค้าในกลุ่มเดิมและเพิ่มประเภทของสินค้าใหม่ ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนาตลาดมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ผลจากการพัฒนาสินค้าใหม่
เหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยเร่งอัตราการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ในปี 2559 ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจมากขึ้น
 บริษัทฯ พยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นเพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรมน�้ายาท�าความสะอาด อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมหล่อ
เย็น หรือทางด้านการเกษตร เพื่อให้ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

Chemicals for Coating and Plastic Industry 

 The core product 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 in 2015 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 while help reducing cost and 
improving product quality included products which are non toxic.
 In 2015, the company focused on environmental friendly chemical 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 2016.
 Company is attempting to enter into other industries i.e. cleaning solution, rubber industry, coolant industry or 
agricultural for completing all product lines.      



27      White Group Public Co., Ltd. Annual Report 2015      

ผลิตภณัฑ์โอลิโอเคมิคัล

 ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่บริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพและโอกาสที่จะเติบโตในอนาคต จึงได้มีการลงทุนซื้อ
โรงงานผลิตสินค้า เพ่ือจัดจ�าหน่ายส�าหรับตลาดภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคมีกรดไขมัน 
ซึ่งใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมสีและเคลือบผิว อุตสาหกรรมพลาสติก น�้ามันเครื่อง ผลิตภัณฑ์
ช�าระล้างและอื่นๆ บริษัทฯ ท�าการผลิตและขายในปี 2558 มียอดขายเป็นจ�านวนสูงถึง 85 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 23 เมื่อเทียบจากปีก่อน 
 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพิ่มข้ึน เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดควบคู่กับการปรับปรุงขบวนการผลิต เพื่อช่วยลด
ต้นทุน ท�าให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเติบโตในปีต่อๆ ไปจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

Oleochemical Products 

 Oleochemical products are new products which the Company sees its potential and opportunities for future 
growth. Therefore the company had invested in Olechemical Plant to produce for domestic and export market. The 
products are fatty acid product group which are raw materials for various industries include auto tire, paint and coating, 
plastic, lubricant, solvent, cosmetics industries and etc. The Company manufactured and sold the products in 2015 and 
earned the total sales up to 85 million Baht which was 23% growth over last year.  The company had developed new 
products to meet the increasing demand in various industries along with improving production process to ensure cost 
effective to be able to compete in market and ensure sustainable growth in long term.
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ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์

 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย  อาคารส�านักงาน  และคลังสินค้า
•	 อาคารส�านักงานให้เช่า ตั้งอยู่ท่ี ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 ประกอบด้วยอาคารส�านักงานให้เช่า 2 อาคาร มีพื้นที่รวม 

17,500 ตารางเมตร มีสิ่งอ�านวยความสะดวกทัดเทียมอาคารส�านักงานชั้นน�า เช่น ห้องประชุมกลาง ห้องสัมมนา ร้าน
อาหารพร้อมบริการจัดเลี้ยง และที่จอดรถที่เพียงพอส�าหรับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อ ทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 
24 ช.ม.  

•	 คลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 18  ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ  มีพื้นที่รวม  44,000  ตารางเมตร 
เป็นอาคารคลังสินค้าที่มีมาตรฐานสากล  และตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี 

 ปี 2558 รายได้ค่าเช่าและบริการลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.2 เนื่องจากผู้เช่าบางราย ขอคืนพื้นที่เช่าบางส่วน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งส�านักงานผู้แทนในประเทศพม่าแล้ว มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและหาตลาดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยจะท�าการวิจัยตลาด ขยายตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

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 2015, revenue from rental and services decreased by 3.2% from the previous year, due to tenant returned 
some rental area for cost reduction. 

 The Company had established 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  บานประตูม่ันคง  ตู้นิรภัย ตู้เก็บเอกสาร และระบบเตือนอัคคีภัย จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ยี่ห้อ EDWARDS ของประเทศสหรัฐอเมริกา ด�าเนินงานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และให้บริการหลังการขายที่สร้างความ
พึงพอใจให้ลูกค้ามาโดยตลอด

 ในปี 2558 รายได้ของธุรกิจนี้ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8 จากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   

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 2015, the revenue of this business decreased by 8% from the previous year due to the slowdown of real estate 
business. 
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate Governance
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คณะกรรมการบริษัท ได้มีการด�าเนินงานและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่ก�าหนดและสอดคล้องกับข้อ
ก�าหนดกฎหมาย เนื่องจากตระหนักดีว่าการก�ากับดูแลกิจการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท  ผู้ถือหุ้น สังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและรวมทั้งต้องมีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมอย่างต่อเนื่องด้วย ฉะน้ันการมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง เพราะการมีมาตรฐานการจัดการกิจการท่ีดีด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ย่อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ส่วนผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2558  บริษัทฯ ได้รับการประเมินดังนี้             
1) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ  “ดีมาก”
2) การประเมินการก�ากับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ  “ดีพอใช้”

เพื่อที่จะยกระดับให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ดังนี้
1) สร้างกรอบโครงสร้างของการก�ากับดูแลกิจการ   

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการสร้างกรอบโครงสร้างของการก�ากับดูแลกิจการ  เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนี้

The Board of Directors has implemented and complied with the good corporate governance principles which are in 
line with the established policy and the legal requirements.  The Board realizes that corporate governance is concerned 
with relationships among different groups including the Company’s Board of Directors, management, shareholders, society 
and all stakeholders.  It also realizes that the Company needs to implement corporate social responsibility activities 
continuously.  As a result, the good corporate governance serves as a foundation for the organization’s sustainable growth 
and stability.  Having good governance standards as well as efficient and transparent management help enhance the 
Company’s competitiveness and build investor and stakeholder confidence.
 

Based on the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015, the appraisal results of the Company 
are as follows:

1) The Company receives a “very goods” score for the organization of its annual general meeting of shareholders.  
The appraisal was conducted by the Thai Investors Association (TIA).

2) The Company receives a “fair” score for its corporate governance.  The appraisal was jointly conducted by 
the Thai Institute of Directors Association (IOD) to corporate with the Stock Exchange of Thailand (SET), the 
Office of the Securities and Exchange Commission (SEC).

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

1) Establishment of Corporate Governance Framework
To support the implementation of the good corporate governance, the Board of Directors has developed a 

corporate governance framework with details as follows:
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•	 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
บริษัทฯ มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดย

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผน
ธุรกิจที่ก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะมีการประเมินผลการด�าเนินงานอย่างรอบคอบและสม�่าเสมอ 
โดยเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตก
ต่างจากเป้าหมายที่ก�าหนด ก็จะมีการประเมินหาสาเหตุและด�าเนินการแก้ไข  โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท   อย่างน้อยปีละ  4 ครั้ง

•	 จริยธรรมธุรกิจ
  คณะกรรมการบริหาร  ได้จัดท�าแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อรักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสร้าง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  โดยให้ฝ่ายจัดการและพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  โดยให้มีการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส   ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน ในส่วนของคู่แข่งทางการค้า จะไม่ใช้วิธีท�าลายคู่แข่งด้วยวิธีที่ผิด  แต่จะใช้วิธีสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดี
ขึ้น  อีกทั้งข้อมูลที่ถือเป็นความลับทางการค้าและข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ผู้จัดหาสินค้า คู่ค้า และ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร   จะต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกองค์กร หรือพนักงานผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยัง
มีการรักษาสิทธิของกลุ่มลูกค้า โดยรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าภายในก�าหนดเวลา  โดยค�านึงถึงผลในระยะยาว

•	 Leadership and Vision
The Company has put in place a system that clearly separates the roles and responsibilities of the Board of 

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

•	 Code of Conduct
The Board of Directors has developed the Code of Conduct. The purposes are to maintain the standards of 

the good corporate governance and to make the good corporate governance as a key part of the corporate culture.  
Both the management and the staff are already informed of the Code of Conduct which they are required to adhere to 
strictly.  Under the Code, they are required to carry out their duties in an honest and transparent manner, taking into 
account the interests of the Company and all groups of stakeholders.  Importantly, they will also be involved in socially 
responsible activities which support communities.  In dealing with competitors, they will not use deceitful or unethical 
means.  Instead, they will develop their potential to the effect that the Company’s market competitiveness is enhanced.  
As regards confidentiality, they will not disclose trade secrets and confidential information of the Company to outsiders or 
other staff without getting prior permission from the authorized officers concerned.  The confidential information includes, 
among others, information about the Company’s customers, suppliers, trading partners, and personnel.  Moreover, they 
need to preserve the rights of customers by being responsible for the quality of the products and the delivery of the 
products to the customers in a timely manner, taking into account the long-term impact.
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•	 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วย

ความตระหนักและให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ค�านึงถึงผลกระทบที่
อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และสังคม พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ
และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
•	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฎิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของ
สังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

•	 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอ
ภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 

•	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ จะด�าเนินการเกี่ยวกับการก�ากับดูแล การปรับปรุง การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรอย่างรับ
ผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยส�าหรับพนักงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

•	 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.

•	 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.
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•	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา 
 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา ดังนี้

ลูกค้า   -   บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการบริการที่
ดีและคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐาน

คู่ค้าและคู่สัญญา   -   บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะ
สม และมีหลักการช�าระเงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่
ยั่งยืนและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

•	 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและด�ารงไว้ซ่ึงส่ิงแวดล้อมของชุมชนที่ บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวม
ถึงบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะท�างานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และปลูกจิตส�านึก เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน

•	 การช่วยเหลือสังคม 
 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการท�ากิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
ท�างานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

•	 Take responsibility towards customers, trading partners and counterparties to contracts
 In addition to compliance with the laws, the Company has adopted a policy to require all its employees 
to fulfill their responsibilities towards customers, trading partners and counterparties to contracts by adhering 
to the Code of Ethics and Business Conduct in the following manner:
 Customers – The Company is determined to completely fulfill its business obligations to customers, 
especially in relation to delivery of good services as well as product quality and standards.
 Trading partners and counterparties to contracts – The Company has established criteria for assessing and 
selecting its trading partners and counterparties to contracts, preparing proper contract documents as well 
as setting out payment terms, ensuring that the payments are made to trading partners and counterparties 
to contracts in a timely manner and in accordance with the payment terms.  Emphasis is also placed on 
maintenance of sustainable relationships and promotion of mutual trust.

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

•	 Contributing to society
the Company supports the implementation of CSR activities in a continuous manner.  It also encourages its 
staff to participate in volunteer work and socially beneficial activities in collaboration with the communities.
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•	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจโดยตระหนักและให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการ

มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบในการด�าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
ความยั่งยืน รวมถึงต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นด้วย

หากพนักงานพบเห็นการกระท�าที่ผิดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ หรือการกระท�าที่เข้าข่าย
คอร์รัปชั่น บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรมได้ที่ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาตรวจ
สอบอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ซึ่งผู้ที่
กระท�าผิดจะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ โดยในปีที่ผ่านมา ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

•	 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์  อีกทั้งไม่มี

ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ  1 ใน 3  ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด  ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

•	 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
o องค์กรและสภาพแวดล้อม 
บริษัทฯ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การท�างานที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ  มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้  เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน   

•	 Anti-Corruption Policy 
The Company shall operate its business, realize the importance of anti-corruption within the management 

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

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

•	 Merger and Separation
The Chairman of the Board of Directors is not the same person as the Managing Director.  On the other hand, the Chairman 
is an independent director in accordance with the Stock Exchange of Thailand’s definition.  As well, the Chairman has no 
relationship whatsoever with the management.  Moreover, as a checks and balances mechanism, independent directors 
make up one-third of the Board of Directors.

•	 Internal Control and Audit Systems
o Organization and Environment
The Company has put in place an organizational structure that clearly separates functions as well as roles 

and responsibilities of different organizational units.  The objective is to enable the management to carry out their duties 
in an efficient manner.  In addition, the Board of Directors has established clear business goals which are specific and 
measurable.  They serve as guidelines for the staff in performing their duties.
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o การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก จึงมีการซื้อ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อ

การช�าระหนี้ในอนาคต มีประกันภัยส�าหรับสินค้าท้ังหมดท้ังท่ีอยู่ในระหว่างการจัดส่งและที่เก็บท่ีคลังสินค้า รวมทั้งมีการประกันภัยทรัพย์สิน
ทั้งหมดทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์  นอกจากนี้ยังมีระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พร้อมทั้งจัดท�าแผนด�าเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีศูนย์ส�ารองที่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องได้ทันที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส�านักงานของบริษัทฯ 

o การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกิจกรรมที่มีความส�าคัญเพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารก�าหนดไว้ได้

รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการก�าหนดวงเงินอนุมัติและอ�านาจอนุมัติตามล�าดับต�าแหน่งของผู้
บริหารที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

o ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ได้จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้

ประกอบการตัดสินใจ ส�าหรับเรื่องการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างครบถ้วนเป็นหมวด
หมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องของนโยบายบัญชี คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ    นอกจากนี้การเก็บส�ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ก็มีระเบียบการจัดเก็บให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างชัดเจน   

o ระบบการติดตาม
เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ที่วางไว้อย่างสม�่าเสมอ ในปีที่ผ่านมา บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด ได้ท�าการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ตามที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจ�าเป็น เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีได้
พบจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญ

o 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.

o 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. 

o 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.

o Monitoring Systems
To ensure efficiency and effectiveness of business operations, the Company regularly compares the actual 

performance with the established business goals.  In the past year, Ernst & Young Office Ltd. conducted a study to assess the 
efficiency of the Company’s internal control systems as it deemed appropriate for the purpose of determining the scope of 
auditing.  It appeared that the auditor did not find any significant weaknesses in the internal control systems.
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2) สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี จึงให้ความส�าคัญแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า

เทียมกัน มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอ และให้ความสะดวกในทุกๆ ด้านเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมเข้าประชุมเพื่อจะได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าท�ารายการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ ก็จะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

•	 การประชุมผู้ถือหุ้น
การท่ีบริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2558 ในระดับ “ดีมาก” แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการบรรษัทภิ
บาลที่ดี จึงได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   ก�าหนดดังนี้

o ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละวาระ ล่วงหน้าก่อน

การประชุมไม่น้อยกว่า 10 วันท�าการส�าหรับกรณีปกติ หรืออาจเร็วกว่านั้นหากมีวาระที่ทางส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนดให้วาระดังกล่าวต้องส่งเรื่องให้ผู้ถือหุ้นก่อน พร้อมเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อผู้ถือ
หุ้นจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ การก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก็ค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นใน
การที่จะเข้าประชุม รวมทั้งได้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย 

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 2015 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:

o 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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o วันประชุมผู้ถือหุ้น      
บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุม จะประกาศแจ้งจ�านวน สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ พร้อมทั้งประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือ
หุ้นท่ีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ บริษัทฯ จึงได้จัด
ท�าหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามท่ีก�าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้
บริหารทุกท่าน จะให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง  ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  เช่น  เดินทางไปต่าง
ประเทศ หรือป่วย  การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซ่ึงได้จัดส่งขอ้มูลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นแล้ว  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

 อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้จัดด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุม จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม    

 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทฯ 

o ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมพร้อมระบุผลของมติผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันท�าการถัดไป  และจัดท�ารายงาน

การประชุมที่มีสาระส�าคัญครบถ้วน  โดยมีการบันทึกข้อซักถามและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นส�าคัญของผู้ถือหุ้นในรายงาน
ประชุม พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบต่อไป

o 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.

o 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.
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3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ฝ่ายจัดการและลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่  คู่แข่ง และเจ้าหนี้
ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างมีระบบ ถูกต้องตามข้อ

ก�าหนดของกฎหมาย  และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย
•	 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีท่ีบริษัทฯ  มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ก�าหนด
ให้การท�าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามสภาพการณ์ปกติ และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส�าคัญ

ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องน�าการท�ารายการดังกล่าว ขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ก่อนที่จะท�าธุรกรรม ยกเว้นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท เคยอนุมัติไว้แล้ว และ
หากรายการที่เกี่ยวโยงกันมิได้เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าปกติ ก็จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

3) Rights of Stakeholders
The Company fully realizes that, to achieve sustainable growth, the organization needs to recognize the 

importance of the rights of all groups of stakeholders including customer groups, the management, employees, trading 
partners, shareholders and investors, independent auditors, the public sector, and the community in which the Company 
is located, competitors and lenders.

As a result, the Company supports collaboration between the Company and the various groups of 
stakeholders in a systematic manner and in line with the legal requirements, taking into account the Code of Business 
Ethics.  Such collaboration brings about confidence and satisfaction of all the stakeholders concerned.

•	 Transactions that may give rise to a conflict of interest
In the case that the Company transacts with major shareholders, directors, executives or related parties, 

the Company requires that such transactions will be executed normally and follow the same practices as in the case of 
outsiders, taking into consideration the best interests of the Company and all the shareholders.

In the case that the Company or its subsidiary agrees to execute a related-party transaction, the Company or 
its subsidiary will comply with the provisions stipulated in the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551.  The director, 
executives, or the related party has to submit the transaction to the Board of Directors for approval prior to execution 
of the transaction, except for the related-party transaction which is executed in line with the principle established 
previously by the Board of Directors.  In the case that the related-party transaction is not a normal business transaction, 
the transaction is subject to approval at the shareholders’ meeting.

In order that the Company has supporting information in complying with the requirements imposed on the 
execution of the related-party transaction which may give rise to a conflict of interest or result in reciprocal transfers of 
the resources of the Company or its subsidiary, the Board of Directors has established the conflict of interest rules and 
a reporting procedure to be followed by directors, executives, and related parties.  The related details are as follows:
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1. ได้ก�าหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน
ที่  1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

2. กรรมการและผู้บริหารใหม่ (เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่  1 กรกฎาคม 2552)  ให้จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้เลขานุการ
บริษัทฯ ภายใน 5 วันท�าการ

3. หากมีข้อมูลเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยรายงานไว้  ให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ฉบับแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 5  วันท�าการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

4. กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
5. เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้แก่ ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ทุกครั้งที่ได้รับแบบรายงาน  

•	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  น�าข้อมูลภายในไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอ่ืน

อย่างเข้มงวด ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยจะเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล  เช่น ผู้สอบบัญชีและฝ่ายกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการน�าข้อมูลภายในไปใช้อย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม  หากฝ่าฝืนจะมี
ความผิด  ต้องได้รับโทษทางวินัย  อีกทั้งกรรมการและผู้บริหาร  ก็รับทราบและปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน  3 วันท�าการ  นับจากวันที่มีการซื้อขาย  หรือโอนหลักทรัพย์  ไม่ว่าจะมี
มูลค่าหรือจ�านวนเท่าใด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการก�าหนดนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในบริษัท ในการป้องกันความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ ข้อมูล อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ ต้องได้รับอนุมัติให้น�ามาใช้อย่างถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมาย

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.

•	 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.
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4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งผลการด�าเนินงานของบริษัท ทั้ง

ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของกฎหมาย จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท http://
www.whitegroup.co.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้รับทราบโดยตรง

แม้ว่าขณะน้ีบริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กับผู้ลงทุนที่
เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไปและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีการมอบหมายให้ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี การเงินและปฏิบัติการ ท�า
หน้าที่ให้ข้อมูล โดยติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 0-2381-9923 หรือที่ e-mail address : operate1@whitegroup.co.th

•	 นโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
o ค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทมีนโยบายจ่ายเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมท่านละ 50,000.- บาท ต่อครั้ง ซึ่งได้มีการขออนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ตามปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเช่นกัน  

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 information.  To 
obtain information about the Company, please phone 0-2381-9923 or email him at operate1@whitegroup.co.th.

•	 Policy on Remuneration of Directors and Executives
o 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.
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o ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร 
ในปี  2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังนี้
o Remuneration for the Board of Directors and Executives
The details about the payments of the monetary remuneration in 2015 are as follows:

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
Remuneration for the Board of Directors

ปี 2558 เบี้ยประชุม (บาท)
Meeting Allowance in 2015 (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

400,000
50,000

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

รวม / Total 1,850,000

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
Remuneration for the Audit Committee

ปี 2558 ค่าตอบแทน (บาท)
Remuneration in 2015 (baht)

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

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

512,430
122,900
122,900

รวม / Total 758,230
  

o ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (กรรมการบริหาร 2 ราย และผู้บริหาร 2 ราย)
o Remuneration paid to the Executive Committee and Executives (2 Executive Directors and 2 

Executives)

รายละเอียด
Particulars

จ�านวนราย
Number 

of Persons

ปี 2558 
ค่าตอบแทน (บาท)
Remuneration 
in 2015 (baht)

เงินเดือน Monthly salaries 4 11,282,152

โบนัส/ เงินรางวัลตามผลงาน Bonuses/performance allowance based on performance 4 12,365,345

ค่าตอบแทนอื่น * Other remuneration * 4 266,808

รวม Total 23,914,305

* 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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o ค่าตอบแทนอื่น
ทั้งนี้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารอื่นๆ     ในปี 2558 นอกจากบริษัทฯ 

ได้จ่ายค่าบริหารจัดการ (Management Fee) ให้บริษัท โอสถสภา จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 3,600,000.- บาท ซ่ึงเป็นค่าบริการ ให้ค�าปรึกษา 
แนะน�าด้านการบริหารงาน และจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะส�าหรับงาน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ

กรรมการบริหาร เพื่อสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

•	 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�าหนดการประชุมเป็นประจ�าทุก 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละ

ครั้งจะมีการก�าหนดระเบียบวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ซ่ึงจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานของแต่ละไตรมาส โดย
เลขานุการบริษัท จะจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 วันท�าการ เพื่อให้
คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูล และเตรียมข้อมูลเพิ่มให้พร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง 
อีกทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมโดยเลขานุการบริษัทฯ และลงนามรับรองโดยประธานกรรมการบริษัทฯ และจะมีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองไว้ทั้งหมด ซึ่งพร้อมให้คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  

o Other Remuneration
There was no other non-monetary remuneration paid to directors, executive directors and other executives 

in 2015, 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) 5) Responsibility of the Board of Directors
The scope of duties and responsibilities has been defined for the Board of Directors, the Audit Committee, 

and the Executive Committee respectively so that they could work efficiently.

•	 Meetings of the Board of Directors
The Board of Directors is scheduled to meet every quarter, with additional meetings to be held as it deems 

necessary.  Each meeting will have a clear agenda established in advance.  One of the agenda items is to monitor the 
quarterly performance.  The corporate secretary will send the members of the Board of Directors a notice of the meeting 
together with supporting documents five business days prior to the meeting so that the Board of Directors will have time 
to study the information and prepare additional information before their participation.  Each meeting will take about 
2-3 hours.  In addition, the corporate secretary will take the minutes of the meeting, which will then be certified by the 
Chairman of the Board.  All the certified minutes will be kept in good order and ready for verification by the Board of 
Directors or other parties concerned.
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ในปี  2558  คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน   4  ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละ
ท่านสรุปได้ดังนี้

Four regular meetings of the Board of Directors were held in 2015. Each director’s meeting attendance could 
be summarized as follows:

รายชื่อคณะกรรมการ
List of Members of the Board of Directors

การเข้าร่วมประชุม
Number of Meetings Attended

1.   นายสิทธิ์   ปรุศุด�าเกิง 1. Mr. Sidh Prarusudamkerng 4

2.   นายรัตน์   โอสถานุเคราะห์ 2. Mr. Ratch Osathanugrah 1

3.   นายธนา    ไชยประสิทธิ์ 3. Mr. Thana Chaiprasit 4

4.   นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ 4. Mr. Niti Osathanugrah 4

5.   นายสลิล  ปิ่นขยัน 5. Mr. Salin Pinkayan 4

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

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

8.   นายสมชัย   ไชยศุภรากุล 8. Mr. Somchai Chaisuparakul 4

9.   นางอารยา   เตชานันท์ 9. Mrs. Araya Tejanant 4

•	 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 

กุมภาพันธ์ 2543 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ในปี 2558 คณะ
กรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

•	 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 2015 was as follows:

1. Assist. Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai (Who is specialized in accountancy and finance)
      Chairperson (independent director)
2. Mr. Salin Pinkayan   Member (independent director)
3. Miss Chantrakarn Srisawadi  Member (independent director)
4. Mrs. Araya Tejanant   Secretary of Audit Committee (Company’s secretary)
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กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม�่าเสมอ ในรอบปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้เชิญคณะผู้ตรวจสอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมด้วย 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคง
มีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก  

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แต่มีการจัดท�าโครงสร้างเงินเดือนและกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม  โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมาก รวมทั้งพิจารณาผล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย อย่างไรก็ตามการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อน

 
•	 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาดังปรากฏในรายงานประจ�าปี ในส่วนของรายงานคณะ
กรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ�าปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  (แบบ 56-1)  งบการเงินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ   ได้ตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยมีการวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลไม่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทฯ ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ ล้วนเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง 
ก็ได้มีการสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่องบการเงินดังกล่าวจะได้ถูกต้องตามท่ีควร 
และได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป     
 

The Audit Committee meets regularly.  In 2015, 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 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.
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•	 การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักดีถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และ

เข้าใจหลักการในการท�าหน้าที่กรรมการที่ดี จึงมีการศึกษากฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีกรรมการ 6 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรท่ีสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัด
ด้วย

อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา ทั้งด้านธุรกิจและทางด้านการเงิน จึงมีส่วน
ร่วมในการก�าหนดทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัท   มีจ�านวน  9  ท่านประกอบด้วย
o กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  2  ท่าน
o กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3  ท่าน
o กรรมการที่เป็นอิสระ  4  ท่าน   (3  ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ)

สรุปแล้วบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งคณะ อีกทั้งมีการก�าหนดขอบเขต
หน้าที่และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
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•	 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:
o 2 executive directors
o 3 non-executive directors
o 4 independent directors (3 of whom are members of the Audit Committee)

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

 การช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นนโยบายส�าคัญที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ  กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการในปี 2558 มีดังนี้

 1.  โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
 โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2558 บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ตามโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าในครั้งนี้
พนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนแม่คะเมย ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ ท�ากิจกรรมปลูกต้นไม้พื้นที่ 5 ไร่ รวมจ�านวนต้นไม้ 1,000 
ต้น ณ พื้นที่ปลูกป่า แม่คะเมย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขยายพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยลดสภาวะโลกร้อน

 2.  โครงการช่วยเหลือสังคม
 - บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มไมเนอร์ ซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารส�านักงานของบริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดย
จัดที่อาคารส�านักงานของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับปี 2558  จัดขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
 - ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินโดยน�าไปมอบให้กับสภากาชาดไทยเพ่ือน�าไปช่วยเหลือผู้
ประสบภัยที่ประเทศเนปาล
 - ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินและส่ิงของเครื่องใช้โดยน�าไปมอบให้กับมูลนิธินักบุญคามิลโล
แห่งประเทศไทยในการสนับสนุนโครงการ มอบข้าวสารต่อชีวิตของมูลนิธิฯ  เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินการช่วยเหลือ เด็กพิการ เด็กก�าพร้า และ 
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ
 - ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้โดยน�าไปมอบให้กับมูลนิธิรักษ์เพื่อนบ้าน เพื่อ
น�าไปใช้ในการด�าเนินการช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส และการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ
    - นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้ส่งเงินไปช่วยสมทบทุนในการสร้างคลินิกบริการของโรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ดูแลรักษาผู้ป่วย
 - ทางด้านการศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง ตาม
โครงการอาหารกลางวันส�าหรับน้องของโรงเรียนแม่คะเมย จังหวัดเพชรบุรี และในวันเดียวกัน บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกัน
บริจาคเงินช่วยค่าอาหารกลางวัน ของใช้ท่ีจ�าเป็นต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องเล่นวีดีโอและซีดี ส�าหรับใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 3. การจัดการด้านพลังงาน
 พลังงานเป็นสิ่งจ�าเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวีความส�าคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรแล้ว ยังช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากแหล่งท่ีใช้และผลิตพลังงานด้วย ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตส�านึกในการใช้พลังงาน เช่น การปิดไฟ การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน การบ�ารุง
รักษารถขนส่งตามระยะเวลาที่ก�าหนดและขับรถด้วยความเร็วสม�่าเสมอ การปรับใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟแสงสว่าง
ชนิดแอลอีดี พร้อมทั้งได้มีการศึกษาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกส�าหรับอนาคต
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

 Project for environment and society is counted as an important policy which we have been committing 
simultaneously with our main business.  Our social activity carried in 2015 is as followed:
 1.  Project for Environment 
 Reforestation project is considered our main activity that company has operated consecutively for the past 4 
years.   On 25th July 2015, we have been contributed by the office of forest resource management 10 under Reforestation 
for society and environment project. Our employees together with students from Mae Kameuy school reforested 1,000 
trees on 5 rai plot of reforestation,  Mae Kameuy district, Petchaburi province to expand and increase green area to reduce 
global warming.

 2.  Project for Society
 - The company cooperating with Minor group, a tenant, organized a blood donation project for the Thai Red Cross 
Society every year at the company’s office building.  In 2015, it was held in February 24th. 
 - On 8th May 2015, Company and our employees donated money via Thai Red Cross Society to help those 
victims in Nepal. 
 - On 7th October 2015, Company and our employees donated money and appliances to St. Camillus Foundation 
of Thailand. It supports the foundation’s project of Survival Rice to assist disabled child, orphan and elderly homeless 
under the foundation’s care. 
 - On 4th December 2015, our employees donated money and appliances for Love Neighbor foundation to assist 
those disadvantaged child and foundation’s business.  
 - Besides, We join donating to build service clinic of Bor Gleua hospital, Nan province for patient care.
 - In education aspect, on 25th July 2015, the company and employees donated rice and dried food for Children 
Lunch Program to Mae Kameuy school, Petchaburi province. On the same day, we donated money for lunch program 
and necessities together with VDO and CD player to use as education media to Petchaburi Panyanukul school where they 
teach children with mental retardation.

 3. Project for Energy
 Energy is the necessity for human and even more significant in the evolving world.  The company has realized 
the importance of efficient energy consumption and saving.  Moreover, we not only help reduce the energy consumption 
which saves expenses in the organization but also environmental problem that derive from used and generated energy 
sources. Our company enhances the policy for everyone to take part in the energy saving project.
Worthwhile and economic energy consumption is regarded to create awareness of  value and conscious.  For instance, 
turning light off, close monitor during idle, transportation maintenance as schedule and drive with stable speed. 
Adapting energy saving accessories such as using LED light and learning the use of solar energy  as an alternative choice 
in future.

50      บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2558



51      White Group Public Co., Ltd. Annual Report 2015      

ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

ความเสี่ยงส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558  สรุปได้ดังนี้
 • ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
 แม้บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นจ�านวนมากรายและ
เป็นระยะเวลานาน แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์รายใดรายหนึ่งอาจบอกเลิกการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่ามาทดแทนแล้ว แต่คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กับลูกค้าสักระยะเวลาหนึ่ง อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

 • ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
  ฐานลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับธุรกิจหลักคือ การจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้นิรภัย และระบบเตือนอัคคี
ภัย ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากลูกค้ามีจ�านวนมากราย และมีการกระจายครอบคลุมทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย   
และผู้จ�าหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งฝ่ายบริหารมีการก�าหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลเหล่านี้
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ และฝ่ายบริหารยังเช่ือว่าความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือจะไม่เกินจ�านวนเงิน
ที่ได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้แล้วในภาวะปกติ   นอกจากจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้น  
 ส่วนการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จัดว่ามีความเส่ียงอยู่ในระดับต�า่ เน่ืองจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดส่ังซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ในปี 
2558 ประมาณร้อยละ 13.3 ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  สินค้าท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดจ�าหน่ายกว่าร้อยละ 80 เป็นสินค้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงิน
เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี

 • ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
                   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่  
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงอยู่ในระดับต�่า

 • ความเสี่ยงจากภาระค�้าประกัน
 บริษัทฯ ได้ค�้าประกันบริษัทย่อย คือบริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด ในการขอวงเงินสินเช่ือเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้
ระยะสั้นจากธนาคาร 1  แห่ง เป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการที่อาจถูกฟ้องร้องในฐานะผู้ค�้าประกันตามจ�านวนมูลหนี้  
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่เนื่องจากฐานะการเงินของบริษัทย่อยในปี 2558 อยู่ในระดับดี บริษัทฯ จึงไม่มีความเส่ียงจากภาระค�้าประกันดัง
กล่าว
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Significant Risks that may affect the Operating Results of the Company and its Subsidiaries in 2015 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. 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. In addition, the company is considering investment in a more diversifying business.

 • 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 2015, the 
Company’s largest customer account for only 13.3 percent of total sales.

 • Foreign Currency Risks
More than 80 percent of the products are imported from abroad. Therefore, the Company is using financial 

instruments to manage foreign exchange risk exposure by engaging in several foreign exchange forwards, generally, the 
forward contracts mature within on year.

 • 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 2015 was quite good so there was no risk in 
such collateral security.
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
Revenues of the company and its subsidiary

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  สามารถแยกตามส่วนงานธุรกิจได้ดังนี้
Revenues of the company and its subsidiary breakdown by business segments are as follows:

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million  Baht

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ด�าเนินการโดย
Operate by:

% การถือ
หุ้น

ของบริษัท
% of 

Holding

2558/2015
รายได้

Revenues
%

2557/2014
รายได้

Revenues
%

2556/2013
รายได้

Revenues
%

ธุรกิจน�าเข้าและ จัด
จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม
Import and distribution 
of industrial  chemicals  

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) 
White Group  
Public Co., Ltd.

903.8 85.1 882 83.5 871 83.5

ธุรกิจให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ 
Property Rental 
Business

132.6 12.5 137 13.0 135 12.9

ตัวแทนจ�าหน่าย ประตู
มั่นคงและระบบ เตือนอัคคี
ภัย ผู้ผลิตและจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล 
Sales of Vault Door 
and Fire Alarm System 
Manufacturer and 
sales of Oleo Chemical 
Products

บริษัทย่อย 
บริษัท เอฟ บี 
(ประเทศไทย) 
จ�ากัด
Subsidiary 
F.B. (Thailand) 
Limited

99.18 25.2 2.4 37 3.5 38 3.6

รวม / Total 1,061.6 100.0 1,056  100.0  1,044   100.0  

หมายเหตุ :  รายได้ของบริษัทย่อยแสดงรวมในงบการเงินรวม
Note:  Revenue of Subsidiary incorporated in the      
                       consolidated accounts.
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ข้อมูลของการลงทุนในบริษัทย่อย
Details of investment in a subsidiary

Details of investment in a subsidiary
ข้อมูลของการลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
COMPANY NAME

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่
HEAD OFFICE
LOCATION

ประเภทธุรกิจ
MAJOR BUSINESS

ทุนที่ช�าระแล้ว
PAID-UP
CAPITAL

(บาท) (Baht)

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
VALUE OF

INVESTMENT
(AT COST)

(บาท) (Baht)

อัตราร้อยละ
ของหุ้นที่ถือ
% OWNER-

SHIP
INTEREST

บริษัทย่อย :
SUBSIDIARY 
COMPANY

บริษัท  เอฟ บี
(ประเทศไทย) จ�ากัด

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

ผู้น�าเข้าและจ�าหน่าย
ประตูมั่นคงและระบบ
เตือนอัคคีภัย
ผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

30,000,000 29,755,000 99.18

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
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ผลิตภัณฑ์
PRODUCTS   

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
 -  Gingseng
 -  Juices Concentrate
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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 

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

รายชื่อกรรมการ
Name of Directors

บริษัท
Company

บริษัทย่อย 
Subsidiary Company

  1.  นายสิทธิ์ 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

หมายเหตุ
 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

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรียน คณะกรรมการบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับงบการเงินประจ�าปี 2558 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ฝ่ายบริหารได้จัดท�าขึ้น และมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตาม
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผลตามที่ได้ผ่านการพิจารณาของผู้บริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

      ขอแสดงความนับถือ

            ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

      26th February 2016

Subject Opinion of the Audit Committee regarding White Group Public Co., Ltd.’s inter-related transactions for the year 
ended 31st December 2015

To Board of Directors of White Group Public Co., Ltd.
Attachment Detail of the inter-related transactions
 Regarding the connected transactions disclosed in the 2015 annual financial report for the year ended 31st 
December 2015 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
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
The significant business transactions with related parties incurred during the year ended 31 December 2015 can be 
summarized as follow:
(หน่วย: บาท) / (Unit: Baht)

ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์
Company Name and Relationship

ลักษณะรายการ
Related party 
transactions

มูลค่า
ปี 2558
Amount
For 2015

ยอดคงค้าง
ณ 31 ธ.ค.2558
Balance As of

31 December 2015

นโยบายในการก�าหนด
ราคา

Pricing Policy

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด
(เป็นบริษัทย่อย  ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่
เท่ากับร้อยละ  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

ค่าเช่าโรงงานและค่า
บริการ
Rental Income from 
factory and service

ค่าขายสินค้า
Sales goods

ค่าขายอุปกรณ์
Sales equipment

ค่าซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์
Purchase goods

        288,000.-
   

2,400,000.-

41,506.-  

      
-

     76,301,824.34

-

          -

       4,494.-

-

4,838,150.46

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost  plus margin

ราคาตามข้อตกลง
In accordance with 
the agreement

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost  plus margin 
-

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
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

8,610,000.-        - ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

รายการระหว่างกัน
Connected Transactions
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ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์
Company Name and Relationship

ลักษณะรายการ
Related party 
transactions

มูลค่า
ปี 2558
Amount
For 2015

ยอดคงค้าง
ณ 31 ธ.ค.2558
Balance As of

31 December 2015

นโยบายในการก�าหนด
ราคา

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

ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
บริหารจัดการ
Management fee 
expense

ค่าขายสินค้า
Sales

     3,600,000.-

-

                        

        -
     
 
         

       

           -

               

ราคาเป็นไปตามเงื่อนไข
และข้อตกลงทางการ
ค้าปกติ
On normal 
commercial terms
and conditions
(ปี 2558: 300,000 
บาทต่อเดือน
 ปี 2557: 300,000 
บาทต่อเดือน) 
(2015: Baht 300,000 
per month
2014: Baht 300,000 
per month)

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin 

บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
Tune Insurance Public Co., Ltd.
(เดิมชื่อ “บริษัท โอสถสภา ประกันภัย จ�ากัด”)
 (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

2,571,707.77 50,759.85 ราคาเป็นไปตามเงื่อนไข
และข้อตกลงทางการ
ค้าปกติ
On normal 
commercial terms
and conditions

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

ค่าขายสินค้า
Sales

697,000.- 175,480.- ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin 



62      บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2558

ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์
Company Name and Relationship

ลักษณะรายการ
Related party 
transactions

มูลค่า
ปี 2558
Amount
For 2015

ยอดคงค้าง
ณ 31 ธ.ค.2558
Balance As of

31 December 2015

นโยบายในการก�าหนด
ราคา

Pricing Policy

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

930,600.-

62,110.-

-

30,179.35

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
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

2,534,400.-

785,640.-

-

91,661.55

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
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

1,000,960.-

79,450.-

-

19,869.90

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
 
ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ 
0 คณะกรรมการบริษัท 
0 คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารจัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายสิทธิ์ ปรุศุด�าเกิง  ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจากปี  2557 จ�านวน - หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม - บริหารธุรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ* 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจากปี  2557  จ�านวน -  หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม - ปริญญาโท สาขาการบัญชี Southern Illinois University, สหรัฐอเมริกา 
 
นายธนา ไชยประสิทธิ์ กรรมการ*  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ - 102,000 หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี  2557 จ�านวน - หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โครงสร้างการจัดการ
Management Structure 

The Company’s management structure consists of :
0    The Board of Directors
0 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 2014 in total - shares
Education/Training Background - Business Administration, Assumption Commercial College

Mr.Ratch Osathanugrah Director*
Shareholding -  shares decrease from 2014 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 2014 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 กรรมการ*
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ          - 100  หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี  2557 จ�านวน  -  หุ้น  
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  - ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ ด้านกฎหมายเศรษฐกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director 
  Accreditation Program (DAP) ( ปี 2547)  
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Role of the 
  Compensation Committee (RCC) (ปี 2554)                                                               
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Audit 
  Committee Program (ACP) ( ปี 2556) 
      
นายสลิล ปิ่นขยัน   กรรมการอิสระ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ          -  หุ้น ลดลงจากปี  2557  จ�านวน -  หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม   - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                                                                    
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director 
  Accreditation Program (DAP) (ปี 2553)
        
ผศ. ดร. พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย กรรมการอิสระ    
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ           - หุ้น ลดลงจากปี  2557  จ�านวน  - หุ้น   
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  - ปริญญาเอก สาขาการบัญชี Boston University, สหรัฐอเมริกา
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director 
  Certification Program (DCP) (ปี 2546)

Mr.Niti Osathanugrah Director*
Shareholding - 100 shares  increase from 2014 in total - shares
Education/Training Background - Master of Arts, Economic 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 2014 in total - 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 2014 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 กรรมการอิสระ    
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ           - หุ้น ลดลงจากปี 2557 จ�านวน - หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University, 
  สหรัฐอเมริกา
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director
  Accreditation Program (DAP) (ปี 2553)  

นายสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ*  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ - 250,000  หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี  2557   จ�านวน  -  หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Leicester, อังกฤษ  
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director 
  Accreditation Program (DAP) (ปี 2547)
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Corporate
  Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (ปี 2557)

นางอารยา เตชานันท์ กรรมการและเลขานุการ* 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ        - 6,261  หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี  2557   จ�านวน  -  หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wichita State University, สหรัฐอเมริกา  
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director 
  Accreditation Program (DAP) (ปี 2546)

Miss Chantrakarn Srisawadi Independent director
Shareholding             - shares decrease from 2014 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 2014 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)
 - Thai Institute of Director Association (IOD), Certificate from 
  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2014)

Ms.Araya Tejanant Director & Secretary*
Shareholding - 6,261 shares increase from 2014 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       

 *กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือกรรมการสองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน                                                                  

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจหน้าท่ีในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ในปี 2558  คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น  4  ครั้ง

การสรรหากรรมการ
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการ

•	 คณะกรรมการของบริษัท  เป็นผู้สรรหากรรมการ  และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง  เสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ
2) ในการเลือกตั้งกรรมการ  อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน ด้วย
วิธีการอื่นใดก็ได้  ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร  แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) 
ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียง แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

•	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

•	 กรรมการที่จะต้องลาออกจากต�าแหน่ง คือ กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด  

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 2015, the Board of Directors organized four meetings.

Recruitment and Selection of Directors
Composition and Appointment 

•	 The Board of Directors is responsible for selecting directors while shareholder’s meeting is accountable for 
appointing the directors in accordance with the following principles and procedures.
One shareholder has one vote per one share holding.
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.
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          
ประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน)   
        
นายสลิล ปิ่นขยัน        
กรรมการตรวจสอบ        

น.ส. จันทรกานต์  ศรีสวัสดิ์        
กรรมการตรวจสอบ        

นางอารยา เตชานันท์       
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ       

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
     

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการก�ากับดูแลที่ดี การบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส 
มีระเบียบแบบแผนและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหน่ึง เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการสอบ
ทานข้อมูลทางการเงินท่ีเสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอื่น การสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดให้มีขึ้น และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

Audit Committee 
Assistant Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai  
Chairman of the Audit Committee (an expert in accountancy and finance) 

Mr. Salin  Pinkayan   
Member of the Audit Committee

Miss Chantrakarn  Srisawadi  
Member of the Audit Committee

Ms. Araya  Tejanant   
Secretary of the Audit Committee

A Charter of Audit Committee

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

1.1  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
1.2  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
1.3  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
1.4  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.5  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
1.6  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1.6.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
1.6.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
1.6.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
1.6.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
1.6.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.6.6  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
1.6.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตร

To make the appointment and performance of Audit Committees effective and to achieve the satisfactory mission, the 
Board of Directors establishes a Charter of Audit Committee as detailed below;

 1.  Audit Committee’s core responsibilities assigned by the Board of Directors include;
1.1  Review the accuracy and reliability of the company’s financial statement properly.
1.2  Review the adequacy and efficiency of internal control system.
1.3  Review the company’s compliance with Stock Exchange of Thailand’s requirement, rules regulations, 

and related laws.
1.4  Select and nominate the independent qualified persons as company’s external auditors , propose 

them the remuneration appropriately, attend the meeting with the auditors without management 
attendance at least once a year.

1.5  Review compliance with the Securities and Exchange Act, the SET requirement for all connecter 
transaction disclosure or conflict of interest disclosure to ensure the maximum benefit to the 
company.

1.6  Prepare the report of the Audit Committee for submission to the Board of Directors and for publication 
in company’s annual report. Such report must be signed by the Audit Committee Chairman and must 
contain the following detail;
1.6.1 Comments on accuracy, completeness and reliability of the company’s financial report.
1.6.2 Comments on adequacy of the company’s internal control system.
1.6.3 Comments on law compliance in accordance with the Securities and Exchange laws, regulations 

of the Stock Exchange, and laws relating to company’s business.
1.6.4 Comments on the appropriateness of the auditors.
1.6.5 Comments on the conflict of interest.
1.6.6 A number of Audit Committee’s Meeting and the attendance of individual audit committees.
1.6.7 Comments on overall observation in which the audit committee receives from performing their 

duties in accordance with the established charter.
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1.6.8  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.7  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินการของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ก�าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.6.8 Other items that shareholders and general investors should know under the scope of 
responsibilities assigned by the Board of Directors.

1.7 Undertake any other act as authorized by the board of directors.

2.  Audit Committee is required to report the Board of Directors when finding any item or action that might affect 
the company’s financial status or performance significantly so that the Board of Directors can inform the 
situation within the designated timeframe. Such an item or action includes;
2.1 An item of conflict of interest.
2.2 Any corruption, abnormality or defect within the internal control system.
2.3 Violation of the Securities and Exchange law, regulations of Stock Exchange, and laws related to 

business of the company.

If the Board of Directors or executive committees fails to revamp the situation within designated timeframe 
imposed by the Audit Committee, any of audit committees might report such item or action to the Securities and 
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัด
แย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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;

1) Holding shares not exceeding one percent of the total number voting rights of the company, 
its parent company, subsidiary, affiliate, or juristic person which may cause conflicts of interest, 
including the shares held by related persons of the independent directors.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) Neither being nor having been an auditor of the company, its parent company, subsidiary, affiliate, 
same-level subsidiary or juristic person who may cause conflicts of interest, and not being a major 
shareholder, non-independent directors, executive, or partner or an auditing firm which employs 
auditors of the company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or juristic 
person which may cause conflicts of interest unless the foregoing relationship has ended not less 
than 2 two years from the date of application filing with the SEC.
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับท่ีก�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 

ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

6) 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.

7) 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.

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

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

4. Not being a director of other listed company, which are the parent company, subsidiary, same-level subsidiary.
5. Having the same duties as those prescribed in the regulation of the Stock Exchange of Thailand concerning the 

qualifications and scope of work of the Audit Committee.
6. Having sufficient knowledge and experience to perform duties as audit committee member provided that at least 

one member of Audit Committees must have sufficient knowledge and experience to review the reliability of 
financial statements.
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อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
•	 เป็นผู้น�าในการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  
•	 เป็นผู้พัฒนาขีดความสามารถของบริษัท เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้
•	 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานต่าง ๆ  เพื่อให้มีการจัดการที่ดี  และให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และมอบหมายให้บุคคล

อื่น ๆ  ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้   ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
•	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ  เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ

ภายในบริษัท
•	 พิจารณารายการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ตามความหมายท่ีก�าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ีใช้บังคับกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้จะต้องให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าว
ก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

•	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินกิจการของบริษัท และมีอ�านาจในการสั่งจ่ายเช็ค และลงนามในเอกสาร
การเงินของธนาคารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

•	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป  

อ�านาจหน้าที่ของรองกรรมการผู้จัดการ
•	 ควบคุมดูแลการบริหารงานประจ�าวันของบริษัท
•	 ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
•	 มีอ�านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนโอนย้ายข้ามสายงาน หรือการให้พ้นจากการเป็นพนักงาน รวม

ถึงการก�าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท

Scope of Authority of Managing Director
•	 To lead the company’s management to meeting the objectives, regulation and work plan approved by 

the Board of Directors or shareholder’s meeting resolution for the maximum interest of the company.
•	 To develop the company’s capacity to compete with the competitors.
•	 Have authorization to appoint the working committee for the effective and successful management and 

to grant the sub-authorization to other people so they can perform particular duty on behalf of the 
Managing Director under the jurisdiction of related laws.

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

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

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

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

Scope of Authority of Deputy Managing Director
•	 Oversee the company’s regular management.
•	 Manage or operate all works in accordance with the policy approved by the Board of Directors and 

Managing Director.
•	 Have authorization to hire, appoint, transfer, or terminate all employees and to determine wage rate, 

remuneration, welfare for all workers.
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•	 มีอ�านาจในการออกระเบียบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานของบริษัท   
•	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินกิจการของบริษัท และมีอ�านาจในการส่ังจ่ายเช็คและลงนามในเอกสาร

การเงินของธนาคารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
•	 มีอ�านาจในการเปิดเผยสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก และจัดให้บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ

เปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใดๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขัองก�าหนด 

•	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

อ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ัง นางอารยา เตชานันท์ รองกรรมการผู้จัดการเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ
ก�าหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ คือ การจัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะ
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องและเป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
•	 ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด ยังไม่ได้ก�าหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การจ่าย

เงินปันผลจะจ่ายตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท 
        

•	 Have authorization to issues any regulation to keep things in order and to maintain the company’s 
working disciplines.

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

•	 Have authorization to disclose any information to 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. Besides, the secretary is also responsible in organizing the Shareholders’ 
Meeting and the Board of Directors Meeting to perform it compatible with all regulations related to good corporate 
governance.

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

นายสมชัย ไชยศุภรากุล             
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Leicester, อังกฤษ
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547)
 • สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูรอบรม Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (ปี 2557)
ประสบการณ์การท�างาน     
 2538-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป  
  - กรรมการ บจ. เอฟ บี (ประเทศไทย)
  - กรรมการ บจ. คัสตอม แพค
 2551-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล
 2552-ปัจจุบัน       - กรรมการอิสระ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ 
 2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. ทูนประกันภัย  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : หุ้นสามัญ  250,000 หุ้น (1.40 %)

นางอารยา เตชานันท์   
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wichita State University, สหรัฐอเมริกา
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2546)
ประสบการณ์การท�างาน   
 2538-ปัจจุบัน   • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไว้ท์กรุ๊ป 
  • กรรมการ บจ. เอฟ บี (ประเทศไทย)
  • กรรมการ บจ. คัสตอม แพค 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : หุ้นสามัญ 6,261 หุ้น (0.04 %)

นายสุระชัย อัศววิเชียรจินดา  
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

ประสบการณ์การท�างาน   
 2557-ปัจจุบัน   • ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และปฏิบัติการ บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป                                                                    
 2543-2557       • ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 2538-2550   • ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บจก. แจนเซ่น ซีแลก, บริษัทในเครือจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 2533-2538   • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีการเงิน บจก. ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
 2520-2533            • ผู้จัดการบัญชีการเงิน งบประมาณ  บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี

นายภูอิช สวัสดิบุญชัย 
คุณวุฒิการศึกษา  
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบการณ์การท�างาน    
 2554-ปัจจุบัน • ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ไว้ท์กรุ๊ป
 2553  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบซัพพลายเชน บริษัท เอ็ม เอ็ม เอส วี เอส จ�ากัด
 2550-2552  • ผู้จัดการระบบสารสนเทศ บริษัท พูเรค ประเทศไทย จ�ากัด
 2539-2549  • ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท ฟาร์มาเซีย ประเทศไทย จ�ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
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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)
 • Thai Institute of Director Association (IOD), Certificate from Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2014)
Working Experience :
 1995-Present  • Managing Director, White Group Public Co., Ltd.
  • Director, F.B. (Thailand) Ltd.
  • Director, Custom Pack Co., Ltd.
 2008-Present • Independent Director, I V Global Securities Public Co., Ltd.
 2009-Present • Independent Director, MDX Public Co., Ltd.
 2014-Present    • Independent Director, Tune Insurance Public 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%)

Mr. Surachai  Asavavichienjinda
Education
 • Master of  Business Administration, International Program,  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 subsidiary 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-

คณะผู้บริหาร
Management Team
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ทีมขายและการตลาด
Sales and Marketing Team

นางอุษา ขันธทัตบ�ารุง 
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี                       

นางสาวสิริพร โตมา 
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร                                  

นางสาวจีราภรณ์ อาชายุทธการ 
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกเคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ                 

นายต่อพงษ์ จิตต์ภัทรวงศ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกเคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 

นายธนพล ปิยะปัทมฉัตร 
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก

นายศรีกานต์ โกปาลราว เดสปานเด 
ผู้จัดการทั่วไป แผนกอุตสาหกรรมโอลิโอเคมิคัล

Mrs. Usa  Khanthatatbumroong
Product Manager, Petroleum & Petrochemicals Division

Miss Siriporn  Toma
Product Manager, Food Industry Division

Miss Cheeraporn   Achayuthakan
Product Manager, Laboratory Chemicals and Equipment Division

Mr. Tohpong Jitpattarawong
Product Manager, Laboratory Chemicals and Equipment Division

Mr. Thanapol Piyapattamachat
Product Manager, Chemicals for Coating and Plastics Industry Division

Mr. Shrikant  Gopalrao  Deshpande
General Manager, Oleochemicals Industry Division
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
Major Shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  10 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558
Top Ten Major Shareholders as at 26 March 2015

 ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด
 Shareholders Number of Shares Percentage of Total Shares

1. บริษัท โอสถสภา จ�ากัด  4,171,118 23.37
บุคคลติดต่อ: น.ส.นวลลออ มานะพันธุ์พงศ์
Osotspa Co.,Ltd. 
(Contact person: Miss Nuanlaor Manaphanpongse)

2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์  แอสเซท จ�ากัด  1,570,200 8.80 
(บุคคลติดต่อ: น.ส.จิรประภา แสงจันทร์) 
M.D.X. Assets Co., Ltd.
(Contact person: Miss Jiraprapa Saengchan)

3. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด                                  1,362,300 7.63
Thai NVDR Co., Ltd.

4. นางมนธิรา สัตยาวัฒนา 860,000 4.82 
Mrs. Montira Satyawadhana 

5. นางสาวศศิมา กัลยาณมิตร 840,000 4.71
Miss Sasima Kalyanamitr          

6. นางสวิตตา จารุเจตรังสรรค์ 723,000 4.05
Mrs. Savitta Jarujetrungsan

7. นางเจริญศรี เจริญกุล 618,000 3.46
Mrs.Chareonsri Chareonkul 

8.    ร.ต.กิตติ  บุญโพธิ์อภิชาติ  599,500  3.36
First Lieutenant  Kitti Boonphoapichart

9. นางส่องศรี  กัลยาณมิตร 503,500 2.82
Mrs. Songsri  Kalyanamitr

10. นายปิติชา  ผาสุพงษ์                                  400,900 2.25
Mr. Piticha Phasupongse
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบ
ริษัทฯ
 ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และมีฝ่าย
บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมด้วยประชุมด้วย สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2558 เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถาม
และรับฟังค�าชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของงบการเงินแล้ว คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
 2. สอบทานระบบการคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก
รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี ที่ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ มีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการติดตาม
ควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด 
และข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภายนอกแล้ว
 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวซ่ึงผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตกลงเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็น
ควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2559
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Independent Auditor’s Report

To The Shareholders of White Group Public Company Limited

 The Audit Committee, comprised of three independent directors with the qualifications according to rules stipulated 
by the Stock Exchange of Thailand, has performed its duties according to the scope of responsibilities assigned by the 
Company’s Board of Directors.  
 In 2015, the Audit Committee convened 4 meetings with full attendance from members, with the management and 
the external auditor also present.  The main activities of the Audit Committee were as follow:
 1. Review quarterly and annual financial statements for the year 2015 to be proposed to the company’s Board of 
Directors for approval.  The Audit Committee has questioned and listened to the explanations of the management and the 
external auditor on accuracy, completeness, and  sufficiency of the information disclosure, in which the Audit Committee hold 
the similar opinion with the external auditor that the mentioned financial statements are of proper accuracies in its essence 
under the generally accepted principles of accounting.
 2. Review internal control system in order to assess on sufficiency, suitability, and effectiveness of internal control 
system by considering from the external auditor report, in which, nevertheless, significant error has not been found. The 
Company’s properties have been appropriately managed.  From the internal control system assessment, the Audit Committee 
has concluded that the Company has good internal control system, and adequate, appropriate and effective tracking system 
which can manage the risk to be in the acceptable level and the continuous follow up has been made.
 3. Review legal compliance according to the laws and regulations of the Stock Exchange of Thailand and other
legislations related to the Company’s business including obligations of the Company with outside persons. The Audit Committee 
holds the opinion that the Company has followed the laws, provisions, and obligations which the Company has with others.
 4. Review the connected transactions and disclosure of such Information which the external auditor has declared and 
presented the transactions in the financial statements and notes to financial statements.  The Audit Committee has determined 
that the said transactions are reasonable and for the utmost benefit of the Company, including the declaration is made 
correctly and completely.
 5. Consideration on selection, appointment and remuneration proposal for the external auditor for the year 2016, it is 
to be presented to the Board of Directors of Company for approval in General Meeting of Shareholders in 2016 by considering 
on performance, independence and suitability of remuneration.  Therefore, the Audit Committee approved to appoint EY Office 
Limited to be the company’s external auditor for the fiscal year 2016.

The Audit Committee

(Assistant Professor Dr. PimpanaPeetathawatchai)
Chairman of the Audit Committee
February 26, 2016
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้
ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ การเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ัง
การประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม
 
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและ กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น
 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไว้ท์กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส�านักงานเดียวกันกับ
ข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2559
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Independent Auditor’s Report

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 2015, 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 2015, 
and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Other matter
The consolidated statement of financial position of White Group Public Company Limited and its subsidiary, and the separate 
statement of financial position of White Group Public Company Limited as at 31 December 2014, presented as comparative 
information, were audited by another auditor of our firm who expressed an unqualified opinion on those statements, under his 
report dated 23 February 2015.

 

Rungnapa Lertsuwankul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3516

EY Office Limited
Bangkok: 26 February 2016
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 125,943,158 73,711,556 119,186,640 68,179,953

เงินลงทุนชั�วคราว 8 811,000,000 788,000,000 790,000,000 765,000,000

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6,9 179,104,816 170,282,491 175,076,167 166,497,559

สินค้าคงเหลือ 10 171,049,573 159,566,206 151,469,427 147,245,400

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 11 13,790,362 16,378,188 13,035,406 15,953,967

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,300,887,909 1,207,938,441 1,248,767,640 1,162,876,879

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

เงินลงทุนทั�วไป 13 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 273,542,300 278,021,308 393,513,775 398,836,985

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 152,907,782 150,236,694 25,356,212 21,432,358

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 1,011,989 1,403,716 880,996 1,256,845

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23.1 647,682 896,847 -                          -                          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 202,536 141,525 133,500 136,175

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 528,312,289 530,700,090 547,635,503 549,413,383

รวมสินทรัพย์ 1,829,200,198 1,738,638,531 1,796,403,143 1,712,290,262

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 6, 17 130,745,731       109,697,645       129,124,974       110,379,386       

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 15,944,522         16,040,804         15,509,219         16,040,804         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 18 13,765,693         10,611,609         13,167,981         10,164,693         

รวมหนี�สินหมุนเวียน 160,455,946       136,350,058       157,802,174       136,584,883       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินมัดจํารับจากลูกค้า 31,562,820         36,050,775         32,162,820         36,650,775         

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19 14,857,666         12,546,092         11,611,488         10,035,327         

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23.1 2,310,137           1,213,478           2,310,137           1,213,478           

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 5,237,318           14,201,241         5,237,318           14,201,241         

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 53,967,941         64,011,586         51,321,763         62,100,821         

รวมหนี�สิน 214,423,887       200,361,644       209,123,937       198,685,704       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว

      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

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 20 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

   ยังไม่ได้จัดสรร 1,180,236,012 1,103,396,611 1,153,215,915 1,079,232,112

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น -398,306 -34,836 228,291 537,446

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,613,672,706 1,537,196,775 1,587,279,206 1,513,604,558

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,103,605 1,080,112 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,614,776,311 1,538,276,887 1,587,279,206 1,513,604,558

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,829,200,198 1,738,638,531 1,796,403,143 1,712,290,262

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

( ) ( )
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 922,820,225 911,686,619 890,628,668 877,357,781

รายได้ค่าเช่าและบริการ 134,397,112 140,056,954 135,253,544 140,000,313

รายได้ค่านายหน้า 4,352,238 3,840,735 4,352,238 3,840,735

รวมรายได้ 1,061,569,575 1,055,584,308 1,030,234,450 1,021,198,829

ต้นทุน

ต้นทุนสินค้าที�ขาย 733,261,659 723,918,030 708,034,993 689,929,917

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 40,215,791 37,836,526 39,513,677 37,171,410

รวมต้นทุน 773,477,450 761,754,556 747,548,670 727,101,327

กําไรขั�นต้น 288,092,125 293,829,752 282,685,780 294,097,502

รายได้อื�น 21 34,572,993 38,212,632 33,795,227 37,158,074

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 322,665,118 332,042,384 316,481,007 331,255,576

ค่าใช้จ่ายในการขาย 36,845,638 35,626,005 34,682,847 33,423,379

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 70,610,635 72,158,476 70,216,838 71,543,933

รวมค่าใช้จ่าย 107,456,273 107,784,481 104,899,685 104,967,312

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 215,208,845 224,257,903 211,581,322 226,288,264

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23.2 (40,175,901)        (42,202,373)        (39,427,469)        (42,803,685)        

กําไรสําหรับปี 175,032,944 182,055,530 172,153,853 183,484,579

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

     คณิตศาสตร์ประกันภัยของโครงการผลประโยชน์

     หลังออกจากงาน 19 (454,337)             -                          (386,443)             -                          

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23.3 90,867                -                          77,288                -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (363,470)             -                          (309,155)             -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 174,669,474 182,055,530 171,844,698 183,484,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 175,009,451 182,072,624 172,153,853 183,484,579

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 23,493 -17,094

175,032,944 182,055,530

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 174,645,981 182,072,624 171,844,698 183,484,579

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 23,493 -17,094

174,669,474 182,055,530

กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 24 9.80 10.20 9.64 10.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กําไร (ขาดทุน) จากประมาณ

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - การตามหลักคณิตศาสตร์ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ประกันภัย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557 178,500,000         225,335,000         30,000,000           993,917,583         537,446                            1,428,290,029      

กําไรสําหรับปี -                            -                            -                            183,484,579         -                                        183,484,579         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                            -                            -                            183,484,579         -                                        183,484,579         

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 178,500,000         225,335,000         30,000,000           1,079,232,112      537,446                            1,513,604,558      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558 178,500,000         225,335,000         30,000,000           1,079,232,112      537,446                            1,513,604,558      

กําไรสําหรับปี -                            -                            -                            172,153,853         -                                        172,153,853         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                            -                            -                            -                            (309,155)                           (309,155)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                            -                            -                            172,153,853         (309,155)                           171,844,698         

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 178,500,000         225,335,000         30,000,000           1,153,215,915      228,291                            1,587,279,206      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 215,208,845       224,257,903       211,581,322       226,288,264       

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคา 21,014,905         19,313,704         19,739,641         18,172,517         

   ค่าตัดจําหน่าย 391,727             320,727             375,849             265,782             

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (3,434,371)         2,803,090           (3,271,009)         2,970,761           

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (โอนกลับ) 1,026,896           (2,522,477)         823,468             (2,285,711)         

   ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 154,274             57,832               154,274             57,832               

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,022,772           3,104,311           2,181,053           1,886,003           

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 342,675             386,034             343,868             382,793             

   ดอกเบี�ยรับ (21,097,666)       (20,958,294)       (20,587,213)       (20,441,918)       

   เงินปันผลรับ (12,662,019)       (13,781,803)       (12,662,019)       (13,781,803)       

   รายได้จากการกลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย (214,565)            (194,999)            (214,565)            (194,999)            

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 203,753,473       212,786,028       198,464,669       213,319,521       

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (5,269,185)         22,543,476         (5,188,830)         21,375,111         

   สินค้าคงเหลือ (12,510,263)       (9,614,190)         (5,047,495)         (6,450,716)         

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (1,037,993)         (1,165,370)         (911,468)            (1,229,832)         

   สินทรัพย์อื�น (61,011)              -                         2,675                 -                         

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 21,565,252         (3,784,577)         19,261,561         (5,557,232)         

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 2,675,205           (598,604)            2,524,409           (762,866)            

   จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1,165,535)         (898,920)            (991,335)            (704,180)            

   เงินมัดจํารับจากลูกค้า (4,487,955)         (4,717,000)         (4,487,955)         (4,717,000)         

   หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (8,963,923)         2,219,527           (8,963,923)         2,219,527           

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 194,498,065       216,770,370       194,662,308       217,492,333       

   จ่ายภาษีเงินได้ (38,835,492)       (42,842,516)       (38,785,107)       (42,244,274)       

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 155,662,573       173,927,854       155,877,201       175,248,059       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวในสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (23,000,000)       (298,000,000)     (25,000,000)       (275,000,000)     

เงินลงทุนชั�วคราวในพันธบัตรรัฐบาลลดลง -                         23,721,075         -                         23,643,281         

เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับ 24,723,485         9,383,164           24,417,242         8,937,423           

เงินสดรับจากเงินปันผล 12,662,019         13,781,803         12,662,019         13,781,803         

เงินสดจ่ายซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (12,963,699)       (16,616,852)       (12,963,699)       (16,616,852)       

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,478,507)         (5,462,535)         (6,611,807)         (4,047,286)         

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                         (50,140)              -                         (14,500)              

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 102,337             85,421               102,337             85,421               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,954,365)         (273,158,064)     (7,393,908)         (249,230,710)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (97,476,606)       (97,579,916)       (97,476,606)       (97,579,916)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (97,476,606)       (97,579,916)       (97,476,606)       (97,579,916)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 52,231,602         (196,810,126)     51,006,687         (171,562,567)     

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 125,943,158       73,711,556         119,186,640       68,179,953         

0 0 0 0

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสด

   รายการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

      ที�ยังไม่ได้จ่ายชําระลดลง (1,197,917)         (2,321,333)         (1,197,917)         (2,321,333)         

   รายการก่อสร้างที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์

      ที�ยังไม่ได้จ่ายชําระเพิ�มขึ�น 219,307             -                         219,307             -                         

   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

      ประกันภัย 454,337             -                         386,443             -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of financial position

As at 31 December 2015

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2015 2014 2015 2014

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 125,943,158 73,711,556 119,186,640 68,179,953

Current investments 8 811,000,000 788,000,000 790,000,000 765,000,000

Trade and other receivables 6,9 179,104,816 170,282,491 175,076,167 166,497,559

Inventories 10 171,049,573 159,566,206 151,469,427 147,245,400

Other current assets 11 13,790,362 16,378,188 13,035,406 15,953,967

Total current assets 1,300,887,909 1,207,938,441 1,248,767,640 1,162,876,879

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 14 273,542,300 278,021,308 393,513,775 398,836,985

Property, plant and equipment 15 152,907,782 150,236,694 25,356,212 21,432,358

Intangible assets 16 1,011,989 1,403,716 880,996 1,256,845

Deferred tax assets 23.1 647,682 896,847 - -

Other non-current assets 202,536 141,525 133,500 136,175

Total non-current assets 528,312,289 530,700,090 547,635,503 549,413,383

Total assets 1,829,200,198 1,738,638,531 1,796,403,143 1,712,290,262

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

Statements of financial position
White Group Public Company Limited and its subsidiary
As at 31 December 2015
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2015

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2015 2014 2015 2014

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Trade and other payables 6, 17 130,745,731 109,697,645 129,124,974 110,379,386

Income tax payable 15,944,522 16,040,804 15,509,219 16,040,804

Other current liabilities 18 13,765,693 10,611,609 13,167,981 10,164,693

Total current liabilities 160,455,946 136,350,058 157,802,174 136,584,883

Non-current liabilities

Deposit from customers 31,562,820 36,050,775 32,162,820 36,650,775

Provision for long-term employee benefits 19 14,857,666 12,546,092 11,611,488 10,035,327

Deferred tax liabilities 23.1 2,310,137 1,213,478 2,310,137 1,213,478

Other non-current liabilities 5,237,318 14,201,241 5,237,318 14,201,241

Total non-current liabilities 53,967,941 64,011,586 51,321,763 62,100,821

Total liabilities 214,423,887 200,361,644 209,123,937 198,685,704

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

Statements of financial position (continued)
White Group Public Company Limited and its subsidiary
As at 31 December 2015
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2015

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2015 2014 2015 2014

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 1,180,236,012 1,103,396,611 1,153,215,915 1,079,232,112

Other components of shareholders' equity -398,306 (34,836) 228,291 537,446

Equity attributable to owners of the Company 1,613,672,706 1,537,196,775 1,587,279,206 1,513,604,558

Non-controlling interests of the subsidiary 1,103,605 1,080,112 - -

Total shareholders' equity 1,614,776,311 1,538,276,887 1,587,279,206 1,513,604,558

Total liabilities and shareholders' equity 1,829,200,198 1,738,638,531 1,796,403,143 1,712,290,262

0 0 0 0

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

Directors

Statements of financial position (continued)
White Group Public Company Limited and its subsidiary
As at 31 December 2015

( )
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of comprehensive income

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2015 2014 2015 2014

Profit or loss:

Revenues

Sales income 922,820,225 911,686,619 890,628,668 877,357,781

Rental and service income 134,397,112 140,056,954 135,253,544 140,000,313

Commission income 4,352,238 3,840,735 4,352,238 3,840,735

Total revenues 1,061,569,575 1,055,584,308 1,030,234,450 1,021,198,829

Cost

Cost of sales 733,261,659 723,918,030 708,034,993 689,929,917

Cost of rental and services 40,215,791 37,836,526 39,513,677 37,171,410

Total costs 773,477,450 761,754,556 747,548,670 727,101,327

Gross profit 288,092,125 293,829,752 282,685,780 294,097,502

Other income 21 34,572,993 38,212,632 33,795,227 37,158,074

Profit before expenses 322,665,118 332,042,384 316,481,007 331,255,576

Selling expenses 36,845,638 35,626,005 34,682,847 33,423,379

Administrative expenses 70,610,635 72,158,476 70,216,838 71,543,933

Total expenses 107,456,273 107,784,481 104,899,685 104,967,312

Profit before income tax expenses 215,208,845 224,257,903 211,581,322 226,288,264

Income tax expenses 23.2 (40,175,901) (42,202,373) (39,427,469) (42,803,685)

Profit  for the year 175,032,944 182,055,530 172,153,853 183,484,579

Other comprehensive income:

Actuarial losses arising from post-employee benefits 19 (454,337) - (386,443) -

Income tax effect 23.3 90,867 - 77,288 -

Other comprehensive income for the year (363,470) - (309,155) -

Total comprehensive income for the year 174,669,474 182,055,530 171,844,698 183,484,579

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

Statements of comprehensive income
White Group Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2015



95      White Group Public Co., Ltd. Annual Report 2015      

White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of comprehensive income (continued)

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2015 2014 2015 2014

Profit attributable to:

Equity holders of the Company 175,009,451 182,072,624 172,153,853 183,484,579

Non-controlling interests of the subsidiary 23,493 -17,094

175,032,944 182,055,530

Total comprehensive income attributable to:

Equity holders of the Company 174,645,981 182,072,624 171,844,698 183,484,579

Non-controlling interests of the subsidiary 23,493 -17,094

174,669,474 182,055,530

Earnings per share

Basic earnings per share

   Profit attributable to equity holders of the Company 24 9.80 10.20 9.64 10.28

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

Statements of comprehensive income (continued)
White Group Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2015

( )

( )
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of changes in shareholders' equity

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Issued and fully Other components of equity Total

paid-up Appropriated - Other comprehensive income shareholders'

share capital Share premium statutory reserve Unappropriated Actuarial gains (loss) equity

Balance as at 1 January 2014 178,500,000 225,335,000 30,000,000 993,917,583 537,446 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 1,079,232,112 537,446 1,513,604,558

Balance as at 1 January 2015 178,500,000 225,335,000 30,000,000 1,079,232,112 537,446 1,513,604,558

Profit for the year - - - 172,153,853 - 172,153,853

Other comprehensive income for the year - - - - (309,155) (309,155)

Total comprehensive income for the year - - - 172,153,853 (309,155) 171,844,698

Dividend paid (Note 27) - - - (98,170,050) - (98,170,050)

Balance as at 31 December 2015 178,500,000 225,335,000 30,000,000 1,153,215,915 228,291 1,587,279,206

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

Separate financial statements

Retained earnings

Statements of changes in shareholders’ equity
White Group Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2015
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of cash flows

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2015 2014 2015 2014

Cash flows from operating activities

Profit before tax 215,208,845 224,257,903 211,581,322 226,288,264

Adjustments to reconcile profit before tax to 

   net cash provided by (paid from) operating activities:

   Depreciation 21,014,905 19,313,704 19,739,641 18,172,517

   Amortisation 391,727 320,727 375,849 265,782

   Allowance for doubtful accounts (reversal) (3,434,371) 2,803,090 (3,271,009) 2,970,761

  Reduce cost of inventory to net realisable value (reversal) 1,026,896 (2,522,477) 823,468 (2,285,711)

   Loss on disposal of property, plant and equipment 154,274 57,832 154,274 57,832

   Provision for long-term employee benefits 3,022,772 3,104,311 2,181,053 1,886,003

   Loss from unrealised exchange rate 342,675 386,034 343,868 382,793

   Interest income (21,097,666) (20,958,294) (20,587,213) (20,441,918)

   Dividend income (12,662,019) (13,781,803) (12,662,019) (13,781,803)

   Reversal of accrued dividend (214,565) (194,999) (214,565) (194,999)

Profit from operating activities before  

   changes in operating assets and liabilities 203,753,473 212,786,028 198,464,669 213,319,521

Operating assets (increase) decrease

   Trade and other receivables (5,269,185) 22,543,476 (5,188,830) 21,375,111

   Inventories (12,510,263) (9,614,190) (5,047,495) (6,450,716)

   Other current assets (1,037,993) (1,165,370) (911,468) (1,229,832)

   Other assets (61,011) - 2,675 -

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade and other payables 21,565,252 (3,784,577) 19,261,561 (5,557,232)

   Other current liabilities 2,675,205 (598,604) 2,524,409 (762,866)

   Payment for long-term employee benefits (1,165,535) (898,920) (991,335) (704,180)

   Deposit from customers (4,487,955) (4,717,000) (4,487,955) (4,717,000)

   Other non-current liabilities (8,963,923) 2,219,527 (8,963,923) 2,219,527

Cash flows from operating activities 194,498,065 216,770,370 194,662,308 217,492,333

   Cash paid for corporate income tax (38,835,492) (42,842,516) (38,785,107) (42,244,274)

Net cash flows from operating activities 155,662,573 173,927,854 155,877,201 175,248,059

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

Statements of cash flows
White Group Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2015
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of cash flows (continued)

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2015 2014 2015 2014

Cash flows from investing activities

Increase in short-term investments -

   fixed deposit of financial institutions (23,000,000) (298,000,000) (25,000,000) (275,000,000)

Decrease in short-term investments - 

   government bond - 23,721,075 - 23,643,281

Cash received from interest income 24,723,485 9,383,164 24,417,242 8,937,423

Cash received from dividend income 12,662,019 13,781,803 12,662,019 13,781,803

Cash paid for acquisition of investment properties (12,963,699) (16,616,852) (12,963,699) (16,616,852)

Cash paid for acquisition of property, plant and equipment (7,478,507) (5,462,535) (6,611,807) (4,047,286)

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

Cash received from disposal of property, plant and equipment 102,337 85,421 102,337 85,421

Net cash used in investing activities (5,954,365) (273,158,064) (7,393,908) (249,230,710)

Cash flows from financing activities

Dividend paid (97,476,606) (97,579,916) (97,476,606) (97,579,916)

Net cash used in financing activities (97,476,606) (97,579,916) (97,476,606) (97,579,916)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 52,231,602 (196,810,126) 51,006,687 (171,562,567)

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

Cash and cash equivalents at end of year 7 125,943,158 73,711,556 119,186,640 68,179,953

0 0 0 0

Supplemental cash flows information:

Non-cash transactions

  Decrease in the construction of investment properties

      for which no cash has been paid -1,197,917 (2,321,333) -1,197,917 (2,321,333)

  Increase in the construction of property, plant and equipment

      for which no cash has been paid 219,307 - 219,307 -

   Actuarial loss 454,337 - 386,443 -

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

Statements of cash flows (continued)
White Group Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2015

Supplemental cash flows information:

( ) ( )
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทยโดยมีบริษทั โอสถสภา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯ ซ่ึงถือหุน้ของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 23.37%  ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การนาํเขา้และ
จาํหน่ายเคมีภณัฑ์อุตสาหกรรมและให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี      
75 ซอยแสงจนัทร์-รูเบีย ถนนสุขมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และ
สาขาอยู่ท่ี 74/5 หมู่ท่ี 9 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม. 18.8 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี 
สมุทรปราการ 

 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจาก The Government of the Republic of the Union 
of Myanmar ให้จดัตั้งสาํนกังานผูแ้ทนในประเทศพม่าในนามของบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                   
(“สาํนกังานผูแ้ทน”) โดยมีกาํหนดระยะเวลาการดาํเนินงานภายใน 5 ปี สาํนกังานผูแ้ทนมีท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนตั้งอยูท่ี่ 411, 412 and 415, Level 4, Strand Square, No.53 Strand Road, Pabedan 
Township, Yangon 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไวท้์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึง

ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
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 จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้

 2558 2557
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จาํกดั ผูแ้ทนจาํหน่ายพร้อมทั้ง

ใหบ้ริการบาํรุงรักษาอุปกรณ์
รักษาความปลอดภยั  ผลิต 
และจาํหน่ายเคมีภณัฑ์

ไทย 99.18 99.18

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกบัของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558  
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
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สาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหกิ้จการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้  
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการ
พิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน
การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาว่า
ตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุม
ร่วมกับผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint 
arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นวา่เป็น 
การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการ
ลงทุนใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ใหกิ้จการ
รับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตาม
ส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสญัญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ใหกิ้จการรับรู้เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงิน
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รวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  
 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การ

ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั

มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 
 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง ) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
เม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
4.1 การรับรู้รายได้ 
 ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กับผูซ้ื้อแลว้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบีย้รับ 
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 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้                    
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 
สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากวา่  

สินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และ
ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต  

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่าสุทธิ            
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น     
ค่าภาษีอากรขาเขา้ ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่า             
ท่ีจาํเป็น  

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (ถา้มี) 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน   
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4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   - 5 ปี 
 อาคาร    - 20, 30 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร   - 5, 10, 15, 20, 30 ปี 
 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  - 5, 7, 10, 30 ปี 
ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   - 5 ปี 
 อาคาร    - 20, 30 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร   - 5, 10, 15, 20 ปี 
 เคร่ืองจกัร    - 5, 7, 10, 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  - 3, 5, 7, 9, 10, 20 ปี 
 อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 3, 5, 7, 9, 10 ปี 
 ยานพาหนะ    - 5, 7, 10 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม   
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 
บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวด้งัน้ี 
 บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 10   ปี 3, 10 ปี 
4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 
นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผูบ้ริหารสําคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน รับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูง
กวา่ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงินกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการ
ปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ิน  
รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กําหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบั
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบ
การเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน            

ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช ้              
ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและ
แบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่
ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลง
ของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป 
บริษทัฯจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง
อยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนและทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและ อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนและ อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่า           
จะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ
ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้   

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั คสัตอม แพค จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั โอสถสภา จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทูนประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอสเอสบี เอน็เตอร์ไพร้ซ์ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั วอลลก์รีน จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เฮา้ส์ โอสถสภา ฟู้ ดส์ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั โอสถสภา ไทโช ฟาร์มาซูติคอล จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั คาลพิสโอสถสภา จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

 



112      บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2558 13

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

  

รายไดค่้าเช่าอาคารสาํนกังาน - - 288 288 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
รายไดค่้าเช่าโรงงานและค่าบริการ - - 2,400 2,400 กาํหนดราคาค่าเช่าตามขอ้ตกลง
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 41 32 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าซ้ือสินคา้เคมีภณัฑ ์ - - 76,281 58,623 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมระบบเตือนภยั - - 21 9 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 697 711 697 711 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าอาคารสาํนกังาน 13,076 12,630 13,076 12,630 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
รายไดค่้าบริการอ่ืน 927 892 927 892 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ค่าใชจ่้ายตามสญัญาบริหารจดัการ 3,600 3,600 3,600 3,600 300,000 บาทต่อเดือน 
ค่าประกนัภยั 2,803 2,643 2,572 2,364 ราคาเป็นไปตามเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงทางการคา้ปกติ 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทท่ีเ ก่ียวข้องกัน  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2558 และ  2557                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - - 8 14 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการ
ร่วมกนั) 345 289 343 289 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 345 289 351 303 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - - 4,838 6,892 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการ
ร่วมกนั) 60 418 51 392 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 418 4,889 7,284 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 26 25 26 25 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 1 - 1 
รวม 26 26 26 26 

 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเน่ืองจากการออกหนังสือคํ้าประกนัให้กบัทางธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือต่างๆ ของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2558 2557 
วงเงินเบิกเกินบญัชีและหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 5 5 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสดในมือ 105 105 55 55 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน             
เม่ือทวงถาม 110,838 73,607 104,132 68,125 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 110,943 73,712 104,187 68,180 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีอาย ุ    
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 15,000 

 
- 15,000 

 
- 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 125,943 73,712 119,187 68,180 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.05 ถึง 0.40 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.50 ต่อปี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 
ต่อปี (2557: ไม่มี) และมีอายคุรบกาํหนดภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559  
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงิน 811,000 788,000 790,000 765,000 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว  811,000 788,000 790,000 765,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินประเภทท่ีถือไว้จนครบกําหนดชําระ ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงิน มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.80 ถึง 2.85 ต่อปี 
(2557: ร้อยละ 2.50 ถึง 3.20 ต่อปี) และมีอายคุรบกาํหนดภายในเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนตุลาคม 
2559 (2557: เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558)  

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 317 150 322 152 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 110 - 110 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 317 260 322 262 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 159,765 157,314 158,084 154,729 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  22,832 16,857 20,353 15,867 
 3 - 6 เดือน 56 112 56 112 
 6 - 12 เดือน 31 1,956 31 1,956 
 มากกวา่ 12 เดือน 450 2,059 - 1,449 
รวม 183,134 178,298 178,524 174,113 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,871) (9,305) (5,296) (8,567) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 177,263 168,993 173,228 165,546 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 177,580 169,253 173,550 165,808 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลกูหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3 12 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 29 26 29 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,497 1,000 1,497 649 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 1,525 1,029 1,526 690 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 179,105 170,282 175,076 166,498 

10. สินค้าคงเหลอื 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557
วตัถุดิบ 7,487 3,741 - - 7,487 3,741
งานระหวา่งทาํ 4,899 3,480 - - 4,899 3,480
สินคา้สาํเร็จรูป 135,775 146,393 (11,050) (10,023) 124,725 136,370
อะไหล่ 885 911 - - 885 911
สินคา้ระหวา่งทาง 33,053 15,064 - - 33,053 15,064 
รวม 182,099 169,589 (11,050) (10,023) 171,049 159,566 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557
สินคา้สาํเร็จรูป 129,810 141,595 (10,238) (9,414) 119,572 132,181
สินคา้ระหวา่งทาง 31,897 15,064 - - 31,897 15,064 
รวม 161,707 156,659 (10,238) (9,414) 151,469 147,245 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนขาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยโอนกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนขาย 
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 9,357 12,983 9,096 12,926 
อ่ืนๆ 4,433 3,395 3,939 3,028 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,790 16,378 13,035 15,954 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 30,000 30,000 99.18% 99.18% 29,755 29,755 
หกั : ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน  (2,004) (2,004)
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  27,751 27,751 

 บริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 2558 และ 2557 

13. เงินลงทุนทัว่ไป 
 ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2558 และ  2557 บริษัทฯมี เ งินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงซ้ือมาท่ีราคาทุน 100 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และบริหารโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) มีเงินปันผลในอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นตํ่า 
(MLR) ถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชยช์ั้นนาํในประเทศไทย 3 แห่ง ตามท่ีระบุในหนงัสือเสนอราคาเงิน
ลงทุนท่ีเสนอขายมายงับริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 121 ลา้นบาท              
(2557: 119 ลา้นบาท) 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

 
ค่าปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ค่าปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
สาํนกังาน 

และเคร่ืองมือ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 92,816 9,240 740,085 89,218 868 4,415 936,642
ซ้ือเพ่ิม - 127 - 1,680 - 12,489 14,296
โอนเขา้ (ออก) - 3,383 - 11,560 - (14,943) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 92,816 12,750 740,085 102,458 868 1,961 950,938
ซ้ือเพ่ิม - - - 4,726 275 6,765 11,766
โอนเขา้ (ออก) - - - 8,726 - (8,726) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 92,816 12,750 740,085 115,910 1,143 - 962,704 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - (4,758) (583,487) (69,393) (376) - (658,014)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (1,965) (10,618) (2,216) (104) - (14,903) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - (6,723) (594,105) (71,609) (480) - (672,917)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (2,001) (10,618) (3,521) (105) - (16,245) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - (8,724) (604,723) (75,130) (585) - (689,162) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 92,816 6,027 145,980 30,849 388 1,961 278,021 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 92,816 4,026 135,362 40,780 558  - 273,542 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    
2557 (รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ)   14,903 
2558 (รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ)   16,245 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 

 
ค่าปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ค่าปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
สาํนกังาน 

และเคร่ืองมือ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 199,920 9,240 756,981 89,218 868 4,415 1,060,642
ซ้ือเพ่ิม - 127 - 1,680 - 12,489 14,296
โอนเขา้ (ออก) - 3,383 - 11,560 - (14,943) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 199,920 12,750 756,981 102,458 868 1,961 1,074,938
ซ้ือเพ่ิม - - - 4,726 275 6,765 11,766
โอนเขา้ (ออก) - - - 8,726 - (8,726) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 199,920 12,750 756,981 115,910 1,143 - 1,086,704 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - (4,758) (584,228) (69,393) (376) - (658,755)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (1,965) (11,461) (2,216) (104) - (15,746) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - (6,723) (595,689) (71,609) (480) - (674,501)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (2,001) (11,462) (3,521) (105) - (17,089) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - (8,724) (607,151) (75,130) (585) - (691,590) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 

 
ค่าปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ค่าปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
สาํนกังาน 

และเคร่ืองมือ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ค่าเผือ่การด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - - (1,600) - - - (1,600)
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - - (1,600) - - - (1,600)
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - - (1,600) - - - (1,600) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 199,920 6,027 159,692 30,849 388 1,961 398,837 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 199,920 4,026 148,230 40,780 558 - 393,514 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    
2557 (รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ)   15,746 
2558 (รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ)   17,089 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 1,176 ลา้นบาท (2557: 1,176 ลา้นบาท) ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชเ้กณฑ์
วิธีพิจารณาจากรายได ้ (Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าว
ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาว
ของค่าเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน
เงินประมาณ 239 ลา้นบาท (2557: 239 ลา้นบาท) 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

 
 

ค่าปรับปรุง
ท่ีดิน อาคาร 

ค่าปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
สาํนกังาน 

และเคร่ืองมือ 

 
 

เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 109,435 878 68,892 9,577 21,607 3,121 16,112 3,189 232,811
ซ้ือเพ่ิม - - - 496 1,759 1,195 1,898 114 5,462
จาํหน่าย - - - (105) (90) - (100) - (295)
โอนเขา้ (ออก) - - - 114 - 3,189 - (3,303) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 109,435 878 68,892 10,082 23,276 7,505 17,910 - 237,978
ซ้ือเพ่ิม - - - 1,611 829 586 4,373 299 7,698
จาํหน่าย - - - - (53) - (490) - (543)
โอนเขา้ (ออก) - - - 299 - - - (299) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 109,435 878 68,892 11,992 24,052 8,091 21,793 - 245,133 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - (878) (52,089) (5,876) (15,003) (279) (7,757) - (81,882)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - - (930) (474) (1,271) (835) (901) - (4,411)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี
จาํหน่าย - 

 
- - 48 90 

 
- 

 
14 - 152 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - (878) (53,019) (6,302) (16,184) (1,114) (8,644) - (86,141)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - - (931) (538) (1,346) (937) (1,018) - (4,770)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี
จาํหน่าย - - - - 32 - 254 - 286 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - (878) (53,950) (6,840) (17,498) (2,051) (9,408) - (90,625) 
ค่าเผือ่การด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - - (1,600) - - - - - (1,600)
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - - (1,600) - - - - - (1,600)
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - - (1,600) - - - - - (1,600) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 109,435 - 14,273 3,780 7,092 6,391 9,266 - 150,237 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 109,435 - 13,342 5,152 6,554 6,040 12,385 - 152,908 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี   
2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   4,411 
2558 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   4,770 
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                (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 

 
 

ค่าปรับปรุง
ท่ีดิน อาคาร 

ค่าปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
สาํนกังาน 

และเคร่ืองมือ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 2,331 878 51,997 9,499 19,592 16,085 - 100,382
ซ้ือเพ่ิม - - - 496 1,539 1,898 114 4,047
จาํหน่าย - - - (105) (90) (100) - (295)
โอนเขา้ (ออก) - - - 114 - - (114) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,331 878 51,997 10,004 21,041 17,883 - 104,134
ซ้ือเพ่ิม - - - 1,589 570 4,373 299 6,831
จาํหน่าย - - - - (53) (490) - (543)
โอนเขา้ (ออก) - - - 299 - - (299) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,331 878 51,997 11,892 21,558 21,766 - 110,422 
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - (878) (51,349) (5,871) (14,575) (7,754) - (80,427)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - - (87) (459) (985) (896) - (2,427)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วน
ท่ีจาํหน่าย 

 
- - - 48 90 

 
14 - 152 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - (878) (51,436) (6,282) (15,470) (8,636) - (82,702)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - - (86) (519) (1,033) (1,012) - (2,650)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ            
ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - - 32 254 - 286 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - (878) (51,522) (6,801) (16,471) (9,394) - (85,066) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,331 - 561 3,722 5,571 9,247 - 21,432 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,331 - 475 5,091 5,087 12,372 - 25,356 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี  
2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   2,427 

2558 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   2,650 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 37 ลา้นบาท (2557: 34 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 37 ลา้น
บาท 2557: 34 ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 



121      White Group Public Co., Ltd. Annual Report 2015      22

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ราคาทุน 3,273 3,312 3,089 3,089 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,261) (1,908) (2,208) (1,832) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,012 1,404 881 1,257 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,404 1,674 1,257 1,508
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - 51 - 15
หกั: จาํหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

- ราคาทุน (39) - - -
บวก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสมสาํหรับ

ส่วนท่ีจาํหน่าย 39 - - -
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (392) (321) (376) (266)
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,012 1,404 881 1,257

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42 22 4,871 6,912 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 117,335 97,821 111,734 92,449 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 396 18 372 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,821 4,983 5,148 4,306 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างคา้งจ่าย 476 1,455 476 1,455 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,054 5,021 6,878 4,885 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 130,746 109,698 129,125 110,379 
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18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 4,952 4,914 4,705 4,679 
เงินปันผลคา้งจ่าย 4,436 3,957 4,436 3,957 
อ่ืนๆ 4,378 1,741 4,027 1,529 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,766 10,612 13,168 10,165 

19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 12,546 10,341 10,036 8,854 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,684 2,704 1,919 1,536 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 360 400 307 350 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุน     
   ท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ (21) - (46) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตาม                 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                  
 ทางการเงิน  802 - 730 - 

    ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (348) - (344) - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,165) (899) (991) (704) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 14,858 12,546 11,611 10,036 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,684 2,704 1,919 1,536 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 360 400 307 350 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุน    
ท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ (21) - (46) - 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 3,023 3,104 2,180 1,886 
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
ตน้ทุนขาย 773 1,138 - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,250 1,966 2,180 1,886 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวนสะสมของผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภัยซ่ึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีผลขาดทุนจาํนวนทั้ งส้ิน 0.50 ล้านบาท (2557: 
ขาดทุน 0.04 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: มีผลกาํไร 0.29 ลา้นบาท 2557: กาํไร 0.7 ลา้นบาท)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า 
เป็นจาํนวนประมาณ 0.67 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 0.17 ลา้นบาท) (2557: จาํนวน 0.92 ลา้น
บาท เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 0.86 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 4.92 ปี และ 2.69 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 4.92 ปี)                    
(31 ธนัวาคม 2557: 10.16 ปี และ 5.58 ปี เฉพาะบริษทัฯ: 10.16 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.5500-2.7900 3.4174 - 3.9601 2.7900 3.9601 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5 5 5 5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน 
   พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอายขุอง
 พนกังาน) 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 25 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5%
อตัราคิดลด (0.57) 0.61 (0.51) 0.54 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.53 (0.49) 0.46 (0.43) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน
พนกังาน (0.61) 0.34 (0.54) 0.30 

20. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

21. รายได้อืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ดอกเบ้ียรับ 21,098 20,958 20,587 20,442 
เงินปันผลรับ 12,662 13,782 12,662 13,782 
อ่ืนๆ 813 3,473 546 2,934 
รวมรายไดอ่ื้น 34,573 38,213 33,795 37,158 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 86,221 84,086 68,657 66,658
ค่าเส่ือมราคา 21,015 19,314 19,740 18,173
การตดัจาํหน่าย  392 321 376 266
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา อาคาร และอุปกรณ์ 5,181 3,941 3,271 2,679
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)  (114) 2,803 49 2,971
ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ (3,320) - (3,320) -
การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,027 (2,522) 823 (2,286)
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,023 3,104 2,181 1,886
ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,394 1,389 1,034 999
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (10,618) 19,185 (11,785) 18,145

23. ภาษีเงนิได้  

23.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,971 2,509 2,322 2,007 
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 1,048 2,841 1,048 2,841 
 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 397 - - 
รวม 4,019 5,747 3,370 4,848 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
 ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 5,681 6,063 5,680 6,061 
รวม 5,681 6,063 5,680 6,061 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 648 897 - - 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 2,310 1,213 2,310 1,213 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลขาดทุนทางภาษีของบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท 
ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2558  
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23.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 38,739 43,596 38,254 43,596
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,437 (1,394) 1,173 (792) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 40,176 42,202 39,427 42,804 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                           
(ก่อนปรับปรุงรายการระหวา่งกนั) 215,249 223,602 211,581 226,288 

   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 43,050 44,720 42,316 45,258
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 22 33 14 18
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (679) (31) (679) (31)
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (2,532) (2,756) (2,532) (2,756)
อ่ืน ๆ 18 141 18 139

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลประโยชน์ 297 95 290 176
รวม (2,874) (2,518) (2,889) (2,454) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 40,176 42,202 39,427 42,804 
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 23.3 ภาษีเงนิได้ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผลขาดทุนจากการประมาณ          
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 91 - 77 - 

 91 - 77 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีจาํนวน 20.7 ลา้น
บาท (2557: 22.9 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 19.3 ลา้นบาท 2557: 21.6 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ของรายการผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวในอนาคต 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม
 

กาํไรสาํหรับปี
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้

 2558 2557 2558 2557 2558 2557
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท)
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน    
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัฯ 175,009 182,073 17,850 17,850 9.80 10.20
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กาํไรสาํหรับปี
จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้

 2558 2557 2558 2557 2558 2557
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัฯ 172,154 183,485 17,850 17,850 9.64 10.28

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

- ส่วนงานเคมีภณัฑ ์เป็นส่วนงานท่ีผลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
- ส่วนงานอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เป็นส่วนงานท่ีให้เช่าพื้นท่ีสํานักงานและคลงัจดัเก็บ

สินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงเกินกวา่ความตอ้งการใชง้านของบริษทัฯ 
- ส่วนงานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เป็นส่วนงานท่ีนําเข้าและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภยั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้วมส่วนงานดาํเนินงานอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและส่วนงานดาํเนินงานตู ้
นิรภยัเป็นส่วนงานท่ีรายงานคือ ส่วนงานอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั ซ่ึงส่วนงานดาํเนินงานดงักล่าว
มีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกันและมีความคลา้ยคลึงกันในลกัษณะอ่ืนๆตามท่ีกาํหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
และบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย:พนับาท)
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
  

ส่วนงาน 
เคมีภณัฑ ์

ส่วนงาน
อสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน

ส่วนงานอุปกรณ์
รักษาความ
ปลอดภยั

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน

รายการอ่ืนๆท่ี
ไม่ไดปั้นส่วน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 903,773 132,566 25,231 1,061,570 - - 1,061,570
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 76,322 2,688 21 79,031 - (79,031) -
รายไดร้วม 980,095 135,254 25,252 1,140,601 - (79,031) 1,061,570 
กาํไรจากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน 84,108 101,380 4,649 190,137 - (40) 190,097
ดอกเบ้ียรับ - - - - 21,098 - 21,098
รายไดอ่ื้น - - - - 13,475 - 13,475
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - - (9,461) - (9,461)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - (40,176) - (40,176)
   
กาํไรสําหรับปี   175,033

   
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 491,060 278,632 7,550 777,242 1,057,204 (5,246) 1,829,200
การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม
เคร่ืองมือทางการเงิน
และสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี 4,372 11,973 - 16,345 3,182 - 19,527

ข้อมูลส่วนงานอืน่   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 2,477 17,797 47 20,321 1,118 (32) 21,407
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 (หน่วย:พนับาท)
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
  

ส่วนงาน 
เคมีภณัฑ ์

ส่วนงาน
อสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน

ส่วนงานอุปกรณ์
รักษาความ
ปลอดภยั

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน

รายการอ่ืนๆท่ี
ไม่ไดปั้นส่วน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 890,738 137,312 27,534 1,055,584 - - 1,055,584
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 58,655 2,688 9 61,352 - (61,352) -
รายไดร้วม 949,393 140,000 27,543 1,116,936 - (61,352) 1,055,584 
กาํไรจากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน 82,268 108,469 5,620 196,357 - 655 197,012
ดอกเบ้ียรับ - - - - 20,958 - 20,958
รายไดอ่ื้น - - - - 17,255 - 17,255
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - - (10,967) - (10,967)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - (42,202) - (42,202)
   
กาํไรสําหรับปี   182,056

   
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 470,918 283,749 5,996 760,663 985,241 (7,266) 1,738,638
การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม
เคร่ืองมือทางการเงิน
และสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี 2,092 14,899 24 17,015 2,793 - 19,808

ข้อมูลส่วนงานอืน่   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 2,322 16,392 1 18,715 952 (32) 19,635

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
111 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานเคมีภณัฑ ์(ปี 2557 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 128 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานเคมีภณัฑ)์ 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนตามอายงุานท่ีกาํหนด ส่วนพนกังานจะจ่ายในอตัราร้อยละ 3 หรือ 
5 ของเงินเดือนตามความสมคัรใจ กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการ
กองทุนธนชาต จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (2557: 1 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท 2557: 1 ลา้นบาท) 
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27. เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 
98 5.5 

เงินปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 

98 5.5 

 ในการประกาศจ่ายเงินปันผลดงักล่าวปรากฏว่ามีหุ้นจาํนวน 900 หุ้น ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลรวม
เป็นจาํนวนเงิน 4,950 บาท (2557: 4,950 บาท) เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบวิธีปฏิบติัในการรับ
ฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ดงันั้น บริษทัฯจึงบนัทึกเงินปันผลจ่ายตามท่ีไดจ่้ายจริงเป็น
จาํนวนเงิน 98.17 ลา้นบาท (2557: 98.17 ลา้นบาท) 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.49 ลา้นบาท เก่ียวขอ้งกบัการ

ปรับปรุงอาคารสาํหรับการเช่า  

28.2  หนังสือคํา้ประกนัของธนาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึง

ส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการขอใชไ้ฟฟ้าและภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจการคา้จาํนวน 3
ลา้นบาท (2557: 3 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 3 ลา้นบาท, 2557: 3 ลา้นบาท) 

29. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนทัว่ไป  

หน่วยลงทุน - 121 - 121
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 1,055 1,055
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพนัธ์   

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 154 - 154
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(หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนทัว่ไป  

หน่วยลงทุน - 121 - 121
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 1,176 1,176
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
ตราสารอนุพนัธ์   

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 152 - 152

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 
30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี  การ
ให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของ
ลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากรายครอบคลุมทั้งผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีทาํให้
ฝ่ายบริหารเช่ือว่าความเส่ียงจากการให้สินเช่ือจะไม่เกินจาํนวนเงินท่ีไดต้ั้งสาํรองเผื่อขาดทุนจากการ
เรียกเกบ็หน้ีไวแ้ลว้จากยอดลูกหน้ีการคา้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน
และเงินลงทุนชัว่คราว อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่       
(หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลง  คงท่ี 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รวม (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินฝากธนาคารและรายการ
เทียบเท่าเงินสด  15 - - 111 126 หมายเหตุ 7 

เงินลงทุนชัว่คราว 786 25 - - 811 หมายเหตุ 8 
 801 25 - 111 937  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรับข้ึนลง  คงท่ี 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รวม (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินฝากธนาคารและรายการ
เทียบเท่าเงินสด  - - - 74 74 หมายเหตุ 7 

เงินลงทุนชัว่คราว 788 - - - 788 หมายเหตุ 8 
 788 - - 74 862  

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขาย

สินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.40 0.52 2.92 2.54 35.9233-36.2538 32.8128 - 33.1132
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 0.08 - 53.9343 - 
ยโูร - - 0.02 - 39.7995 - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.40 0.52 2.85 2.53 35.9233-36.2538 32.8128 - 33.1132
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 0.08 - 53.9343 - 
ยโูร - - 0.02 - 39.7995 - 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราแลกเปล่ียน  

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ ตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วย

เงินตราต่างประเทศ) 
 

บริษัทฯ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.05 35.418-36.065 ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2559 ถึง 19 เมษายน 2559 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.08 54.882 4 มกราคม 2559 
ยโูร 0.02 39.540-39.560 ตั้งแต่ 29 มกราคม 2559 ถึง 5 กมุภาพนัธ์ 2559 
บริษัทย่อย    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.07 35.958-36.150 ตั้งแต่ 4 มกราคม 2559 ถึง 13 มิถุนายน 2559 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราแลกเปล่ียน  

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ ตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วย

เงินตราต่างประเทศ) 
 

บริษัทฯ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.76 32.875 - 33.057 ตั้งแต่ 5 มกราคม 2558 ถึง 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน บริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม
 กาํไร  กาํไร  กาํไร  กาํไร  
ตราสารอนุพนัธ์ 
   สัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 1.81 0.40 1.79 0.40 

 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีและเจา้หน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 
ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

และแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วน
ใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัรา
ดอกเบ้ีย เป็นตน้ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตของ
คู่สญัญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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31. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.13:1 (2557: 0.13:1) และเฉพาะ 
บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.13:1 (2557: 0.13:1) 

32. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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Notes to financial statements
White Group Public Company Limited and its subsidiary
For the year ended 31 December 2015

1

White Group Public Company Limited and its subsidiary 
Notes to financial statements 
For the year ended 31 December 2015 

1. General information 

 White Group Public Company Limited (“the Company”) is a public company 

incorporated and domiciled in Thailand. The major shareholder of the Company is 

Osotspa Co., Ltd. (incorporated in Thailand) which owns 23.37% of the Company’s 

share capital. 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 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok, 10110. Branch is 74/5 

Moo 9, Soi Ruam Jai, Bangna-Trad Road KM 18.8, Bangchalong, Bangpee, 

Samutprakarn.

 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 411, 412 and 415, Level 4, 

Strand Square, No.53 Strand Road, Pabedan 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”): 
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b) The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries 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. 

c) 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. 

d) The financial statements of the subsidiary are prepared using the same 

significant accounting policies as the Company. 

e) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary 

company have been eliminated from the consolidated financial statements.  

f) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of 

the subsidiary that are not held by the Company and are presented separately in 

the consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statement of 

financial position. 

2.3 The separate financial statements present investments in subsidiary under the cost 

method.

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. 

(a) Financial reporting standards that became effective in the current year 

The Company has adopted the revised (revised 2014) and new financial reporting 

standards issued by the Federation of Accounting Professions which 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 

standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any 

Company’s name Nature of business 

Country of 

incorporation 

Percentage of 

shareholding 

   2015 2014 

   (Percent) (Percent) 

F.B. (Thailand) 

Co., Ltd. 

Distributor of security 

equipment and service 

maintenance, production  

and sale of chemical 

products 

Thailand 99.18 99.18 
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significant impact on the Company’s financial statements. However, some of these 

standards involve changes to key principles, which are summarised 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 former standard allowed the 
entity to recognise such gains and losses immediately in either profit or loss or 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 recognise 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 content of TAS 27 Consolidated and Separate Financial 
Statements dealing with consolidated financial statements. This standard changes the 
principles used 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 subsidiaries have 
control over investees and determining which entities have to be included in 
preparation of the consolidated financial statements. 

 This standard does not have any impact on the Company’s and its subsidiary financial 
statements.

 TFRS 11 Joint Arrangements  

 TFRS 11 supersedes TAS 31 Interests in Joint Ventures. This standard requires an 
entity investing in any other entity to determine whether the entity and other investors 
have joint control in the investment. When joint control exists, there is deemed to be a 
joint arrangement and the entity then needs to apply judgement to assess whether the 
joint arrangement is a joint operation or a joint venture and to account for the interest 
in the investment in a manner appropriate to the type of  joint arrangement. If it is a 
joint operation, the entity is to recognise its shares of assets, liabilities, revenue and 
expenses of the joint operation, in proportion to its interest,, in its separate financial 
statements. If it is a joint venture, the entity is to account for its investment in the joint 
venture using the equity method in the financial statements in which the equity method 
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is applied or the consolidated financial statements (if any), and at cost in the separate 
financial statements. 

 This standard does not have any impact on the Company’s and its subsidiary 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 on 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 measurement. 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 effects of the adoption of this standard are to 
be recognised prospectively. 

 This standard does not have any significant impact on the Company’s and its 
subsidiary financial statements. 

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

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of 
the revised (revised 2015) and new financial reporting standards and accounting 
treatment guidance which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 
2016. These financial reporting standards were aimed at alignment with the 
corresponding International Financial Reporting Standards. The Company's 
management believes that the revised and new financial reporting standards and 
accounting treatment guidance will not have any significant impact on the financial 
statements when they are initially applied.

4. Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition 

 Sales of goods 

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

the goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value 

added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances. 

 Rendering of services 
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 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.   

 Dividends 

 Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.  

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 

moving average cost and net realisable value and are charged to production costs 

whenever consumed. 

  The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable 

to the acquisition of the inventory, such as import duties and transportation charges, 

less all attributable discounts, allowances or rebates. Net realisable value is the 

estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the selling 

expenses.

 Allowance is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective 

inventories.
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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. 

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. 
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 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. 

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

   The Company  Subsidiary 

 Computer software 10 years 3, 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.  
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Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling 

at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign 

currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting 

period.  

 Gains and losses on exchange are included in determining income. 

4.12 Impairment of assets 

 At the end of each reporting period, the Company 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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 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. 

 Past service costs are recognised in profit or loss on the earlier of the date of the plan 

amendment or curtailment and the date that the Company recognises restructuring-

related costs. 

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. 

 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. 
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4.16 Fair value measurement 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a 

liability in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the 

measurement date. The Company and its subsidiaries apply a quoted market price in 

an active market to measure their assets and liabilities that are required to be 

measured at fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no 

active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not 

available, the Company and its subsidiaries measure fair value using valuation 

technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant 

observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at 

fair value. 

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial 

statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on 

categorises of input to be used in fair value measurement as follows: 

Level 1 -  Use of quoted market prices in an observable active market for such 

assets or liabilities

Level 2 -  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether 

directly or indirectly 

Level 3 -  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  

 At the end of each reporting period, the Company and its subsidiary determine 

whether transfers have occurred between levels within the fair value hierarchy for 

assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair 

value on a recurring basis. 

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. 
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 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. 

 Fair value of financial instruments 

 In determining the fair value of financial instruments disclosed in note to Financial 

Statements that are not actively traded and for which quoted market prices are not 

readily available, the management exercises judgement, using a variety of valuation 

techniques and models. The input to these models is taken from observable markets, 

and includes consideration of credit risk (bank and counterparty, both) liquidity, 

correlation and longer-term volatility of financial instruments. Change in assumptions 

about these factors could affect the fair value disclosed in note to Financial Statements 

and disclosures of fair value hierarchy. 

 Impairment of other investments 

 The Company treats other investments as impaired when the management judges that 

there has been a significant and prolonged decline in the fair value below their cost or 

where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is 

“significant” or “prolonged” requires judgement of the management. 

 Investment properties and Property plant and equipment/Depreciation 

 In determining depreciation of investment properties and plant and equipment, the 

management is required to make estimates of the useful lives and residual values of 

the Company and its subsidiary’s investment properties and plant and equipment and 

to review estimate useful lives and residual values when there are any changes.  

 In addition, the management is required to review investment properties and property, 

plant and equipment for impairment on a periodical basis and record impairment losses 

when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. 

This requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating 

to the assets subject to the review. 

 Intangible assets 

The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent 

impairment testing, require management to make estimates of cash flows to be 

generated by the asset or the cash generating units and to choose a suitable discount 

rate in order to calculate the present value of those cash flows. 
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 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. 

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. 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.
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(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated Separate  
financial statements financial statements Transfer pricing policy 

 2015 2014 2015 2014 
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 2,400 Determine the rental fee 
in accordance with the 
agreement 

Sales - - 41 32 Cost plus margin basis 
Purchase of chemical      
   products 

- - 76,281 58,623 Cost plus margin basis 

Purchase of spare parts for  
   repairing fire alarm 

- - 21 9 Cost plus margin basis 

Transactions with related companies    
Sales 697 711 697 711 Cost plus margin basis  
Rental income from office
   building 

13,076 12,630 13,076 12,630 Cost plus margin basis 

Other service fees 927 892 927 892 Cost plus margin basis 
Management fee expense 3,600 3,600 3,600 3,600 Baht 300,000 per month  
Insurance Premium  2,803 2,643 2,572 2,364 On normal commercial 

terms and conditions 

  As at 31 December 2015 and 2014, the balances of the accounts between the 

Company and those related companies are as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 

financial statements 

Separate 

financial statements 

 2015 2014 2015 2014 

Trade and other receivables - related parties (Note 9)

Subsidiary (eliminated from the consolidated 

financial statements) - - 8 14 

Related companies (related by common 

shareholder and directors) 345 289 343 289 

 Total trade and other receivables - related parties 345 289 351 303 

Trade and other payables - related parties (Note 17)

Subsidiary (eliminated from the consolidated 

financial statements) - - 4,838 6,892 

Related companies (related by common 

shareholder and directors) 60 418 51 392 

 Total trade and other payables - related parties 60 418 4,889 7,284 
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Directors and management’s benefits 

 During the years ended 31 December 2015 and 2014, 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 

 2015 2014 2015 2014

Short-term employee benefits 26 25 26 25 

Post-employment benefits - 1 - 1 

Total 26 26 26 26

Guarantee obligations with related parties 

 The Company has obligations in respect of letters of guarantee issued to banks to 

guarantee facilities of its subsidiary as follows: 

(Unit: Million Baht) 

 2015 2014

Overdrafts and bank guarantee facilities 5 5 

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

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Cash 105 105 55 55 

Bank deposits 110,838 73,607 104,132 68,125 

Cash on hand and at banks 110,943 73,712 104,187 68,180 

Deposits at financial institutions 

with maturity less than 3 months 15,000 - 15,000 -

Total cash and cash equivalents 125,943 73,712 119,187 68,180 

 As at 31 December 2015, time deposits carried interests between 0.05 and 0.40 

percent per annum (2014: between 0.15 and 0.50 percent per annum). 

 As at 31 December 2015, deposits at financial institution with maturity less than 3 

months bear interest 1.00 percent per annum (2014: None). The deposits at financial 

institution will be due February 2016. 
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8. Short-term investments 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Deposits at financial institutions 811,000 788,000 790,000 765,000 

Total short-term investments - net 811,000 788,000 790,000 765,000 

 As at 31 December 2015, short-term investments represented held-to-maturity 

investment which included deposits at financial institutions. Deposits at financial 

institutions bear interest between 1.80 and 2.85 percent per annum (2014: between 

2.50 and 3.20 percent per annum). The deposits at financial institutions will be due 

from January 2016 to October 2016 (2014: January 2015 to October 2015). 

9. Trade and other receivables 

(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial 

statements 

2015 2014 2015 2014 

Trade receivables - related parties    

Aged on the basis of due dates    

 Not yet due 317 150 322 152 

 Past due     

 Up to 3 months - 110 - 110 

Total trade receivables - related parties, net 317 260 322 262 

Trade receivables - unrelated parties 

Aged on the basis of due dates    

 Not yet due 159,765 157,314 158,084 154,729 

 Past due     

 Up to 3 months 22,832 16,857 20,353 15,867 

  3 - 6 months 56 112 56 112 

 6 - 12 months 31 1,956 31 1,956 

 Over 12 months 450 2,059 - 1,449 

Total 183,134 178,298 178,524 174,113 

Less: Allowance for doubtful debts (5,871) (9,305) (5,296) (8,567)

Total trade receivables - unrelated parties, net 177,263 168,993 173,228 165,546 

Total trade receivables - net 177,580 169,253 173,550 165,808 
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(Unit: Thousand Baht)

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial 

statements 

2015 2014 2015 2014 

Other receivables  

Advances - related parties - - 3 12 

Other receivables- related parties 28 29 26 29 

Other receivables- unrelated parties 1,497 1,000 1,497 649 

Other receivables 1,525 1,029 1,526 690 

Trade and other receivables - net 179,105 170,282 175,076 166,498 

10. Inventories 

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated financial statements 

Cost

Reduce to net realisable 

value Inventories - net 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Raw materials 7,487 3,741 - - 7,487 3,741

Work in process 4,899 3,480 - - 4,899 3,480

Finished goods 135,775 146,393 (11,050) (10,023) 124,725 136,370

Spare parts 885 911 - - 885 911

Goods in transit 33,053 15,064 - - 33,053 15,064

Total 182,099 169,589 (11,050) (10,023) 171,049 159,566

(Unit: Thousand Baht) 

Separate financial statements 

Cost

Reduce to net realisable 

value Inventories - net 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Finished goods 129,810 141,595 (10,238) (9,414) 119,572 132,181

Goods in transit 31,897 15,064 - - 31,897 15,064

Total 161,707 156,659 (10,238) (9,414) 151,469 147,245

 As at 31 December 2015, the Company and its subsidiary reduced cost of inventories 

by Baht 1 million (The Company only: Baht 1 million) to reflect the net realisable value. 

This was included in cost of sales. 

 As at 31 December 2014, the Company and its subsidiary reversed the write-down of 

cost of inventories by Baht 2 million (The Company only: Baht 2 million), to reflect the 

net realisable value. This was included in cost of sales. 
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11.  Other current assets 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Accrued interest income 9,357 12,983 9,096 12,926 

Others 4,433 3,395 3,939 3,028 

Total other current assets 13,790 16,378 13,035 15,954 

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

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

   (%) (%)   

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 

 The subsidiary had no dividend payment in the years 2015 and 2014. 

13. Other investments 

  As at 31 December 2015 and 2014, 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 2015, the fair value of other investments amounted to Baht 121 

million (2014: Baht 119 million). 
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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 2014 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 

Additions - - - 4,726 275 6,765 11,766 

Transfer in (out) - - - 8,726 - (8,726) -

As at 31 December 2015 92,816 12,750 740,085 115,910 1,143 - 962,704 

Accumulated depreciation:       

As at 1 January 2014 - (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) 

Depreciation for the year - (2,001) (10,618) (3,521) (105) - (16,245) 

As at 31 December 2015 - (8,724) (604,723) (75,130) (585) - (689,162) 

Net Book Value:       

As at 31 December 2014 92,816 6,027 145,980 30,849 388 1,961 278,021 

As at 31 December 2015 92,816 4,026 135,362 40,780 558 - 273,542 

Depreciation for the year       

2014 (Included in cost of rental and services)    14,903 

2015 (Included in cost of rental and services)    16,245 

(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 2014 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 

Additions - - - 4,726 275 6,765 11,766 

Transfer in (out) - - - 8,726 - (8,726) -

As at 31 December 2015 199,920 12,750 756,981 115,910 1,143 - 1,086,704 

Accumulated depreciation:       

As at 1 January 2014 - (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) 

Depreciation for the year - (2,001) (11,462) (3,521) (105) - (17,089) 

As at 31 December 2015 - (8,724) (607,151) (75,130) (585) - (691,590) 
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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 

Allowance for impairment loss:       

As at 1 January 2014 - - (1,600) - - - (1,600) 

Increase during the year - - - - - - -

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

Increase during the year - - - - - - -

As at 31 December 2015 - - (1,600) - - - (1,600) 

Net Book Value:       

As at 31 December 2014 199,920 6,027 159,692 30,849 388 1,961 398,837 

As at 31 December 2015 199,920 4,026 148,230 40,780 558 - 393,514 

Depreciation for the year       

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

2015 (Included in cost of rental and services)    17,089 

 As at 31 December 2015, the fair value of investment properties of the Company 

amounted to Baht 1,176 million (2014: 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 2015, 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 (2014: Baht 

239 million) 

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 2014 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 

Additions - - - 1,611 829 586 4,373 299 7,698 

Disposals - - - - (53) - (490) - (543)

Transfer in (out) - - - 299 - - - (299) -

As at 31 December 2015 109,435 878 68,892 11,992 24,052 8,091 21,793 - 245,133 
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(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 

Accumulated depreciation:          

As at 1 January 2014 - (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)

Depreciation for the year - - (931) (538) (1,346) (937) (1,018) - (4,770)

Depreciation on disposals - - - - 32 - 254 - 286

As at 31 December 2015 - (878) (53,950) (6,840) (17,498) (2,051) (9,408) - (90,625)

Allowance for impairment loss:         

As at 1 January 2014 - - (1,600) - - - - - (1,600) 

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

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

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

As at 31 December 2015 - - (1,600) - - - - - (1,600)

Net book value:          

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

As at 31 December 2015 109,435 - 13,342 5,152 6,554 6,040 12,385 - 152,908 

Depreciation for the year     
2014 (Included in selling and administrative expenses) 4,411 

2015 (Included in selling and administrative expenses) 4,770 

 (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 2014 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 

Additions - - - 1,589 570 4,373 299 6,831 

Disposals - - - - (53) (490) - (543) 

Transfer in (out) - - - 299 - - (299) -

As at 31 December 2015 2,331 878 51,997 11,892 21,558 21,766 - 110,422 

Accumulated depreciation:         

As at 1 January 2014 - (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) 

Depreciation for the year - - (86) (519) (1,033) (1,012) - (2,650) 

Depreciation on disposals - - - - 32 254 - 286

As at 31 December 2015 - (878) (51,522) (6,801) (16,471) (9,394) - (85,066) 
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(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 

Accumulated depreciation:          

As at 1 January 2014 - (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)

Depreciation for the year - - (931) (538) (1,346) (937) (1,018) - (4,770)

Depreciation on disposals - - - - 32 - 254 - 286

As at 31 December 2015 - (878) (53,950) (6,840) (17,498) (2,051) (9,408) - (90,625)

Allowance for impairment loss:         

As at 1 January 2014 - - (1,600) - - - - - (1,600) 

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

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

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

As at 31 December 2015 - - (1,600) - - - - - (1,600)

Net book value:          

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

As at 31 December 2015 109,435 - 13,342 5,152 6,554 6,040 12,385 - 152,908 

Depreciation for the year     
2014 (Included in selling and administrative expenses) 4,411 

2015 (Included in selling and administrative expenses) 4,770 

 (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 2014 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 

Additions - - - 1,589 570 4,373 299 6,831 

Disposals - - - - (53) (490) - (543) 

Transfer in (out) - - - 299 - - (299) -

As at 31 December 2015 2,331 878 51,997 11,892 21,558 21,766 - 110,422 

Accumulated depreciation:         

As at 1 January 2014 - (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) 

Depreciation for the year - - (86) (519) (1,033) (1,012) - (2,650) 

Depreciation on disposals - - - - 32 254 - 286

As at 31 December 2015 - (878) (51,522) (6,801) (16,471) (9,394) - (85,066) 
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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 

Net book value:         

As at 31 December 2014 2,331 - 561 3,722 5,571 9,247 - 21,432 

As at 31 December 2015 2,331 - 475 5,091 5,087 12,372 - 25,356 

Depreciation for the year     

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

2015 (Included in selling and administrative expenses) 2,650 

As at 31 December 2015, 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 37 million (2014: Baht 34 million) (The Company only: Baht 37 

million 2014: Baht 34 million). 

16. Intangible assets 

 The net book value of intangible assets as at 31 December 2015 and 2014 is 

presented below.

(Unit: Thousand Baht) 

Computer software 

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Cost 3,273 3,312 3,089 3,089 

Less: Accumulated amortisation (2,261) (1,908) (2,208) (1,832) 

Net book value 1,012 1,404 881 1,257 

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2015 and 2014 

is presented below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Net book value at beginning of year 1,404 1,674 1,257 1,508 

Acquisition of computer software - 51 - 15 

Less: Write-off - at cost (39) - - - 

Add: Accumulated amortisation of write-off 39 - - - 

Less: Amortisation during the year (392) (321) (376) (266) 

Net book value at end of year 1,012 1,404 881 1,257 
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17.  Trade and other payables 
(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Trade payables - related parties 42 22 4,871 6,912 

Trade payables - unrelated parties 117,335 97,821 111,734 92,449 

Other payables - related parties 18 396 18 372 

Other payables - unrelated parties 5,821 4,983 5,148 4,306 

Other payables - accrued construction 476 1,455 476 1,455 

Accrued expenses 7,054 5,021 6,878 4,885 

Total trade and other payables 130,746 109,698 129,125 110,379 

18. Other current liabilities  

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Accrued withholding tax 4,952 4,914 4,705 4,679 

Accrued dividend 4,436 3,957 4,436 3,957 

Others 4,378 1,741 4,027 1,529 

Total other current liabilities 13,766 10,612 13,168 10,165 
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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 

 2015 2014 2015 2014 
Provision for long-term employee benefits 

at beginning of year 12,546 10,341 10,036 8,854
Recognised in profit or loss:  
Current service cost 2,684 2,704 1,919 1,536
Interest cost 360 400 307 350
Past service costs and gains or losses on 

settlement (21) - (46) -
Recognised in other comprehensive income:  
Actuarial loss (gain) arising from

Financial assumptions changes 802 - 730 -
Experience adjustments (348) - (344) -

Benefits paid during the year (1,165) (899) (991) (704)
Provision for long-term employee benefits 

at end of year 14,858 12,546 11,611 10,036

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

following:

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  
statements 

Separate financial  
statements 

 2015 2014 2015 2014 
Current service cost 2,684 2,704 1,919 1,536 
Interest cost 360 400 307 350 
Past service costs and gains or 

losses on settlement (21) - (46) -
Total expense recognised in profit 

or loss 3,023 3,104 2,180 1,886 

Line items in profit or loss under which such expenses are included 
Cost of sales 773 1,138 - - 
Selling and administrative expenses 2,250 1,966 2,180 1,886 

As at 31 December 2015, cumulative actuarial losses, which were recognised in other 

comprehensive income of the Company and its subsidiary, amounted to Baht 0.50 

million (2014: loss of Baht 0.04 million) (The Company only: gain of Baht 0.29 million 

2014: gain of Baht 0.7 million). 
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 The Company and its subsidiary expect to pay Baht 0.67 million of long-term 

employee benefits during the next year (The Company only: Baht 0.17 million) (2014: 

Baht 0.92 million, The Company only: Baht 0.86 million). 

 As at 31 December 2015, the weighted average duration of the liabilities for long-term 

employee benefit is 4.92 years and 2.69 years (The Company only: 4.92 years) (2014: 

10.16 years and 5.58 years, The Company only: 10.16 years).  

Key actuarial assumptions used for the valuation are as follows: 

 Consolidated financial  

statements

Separate financial  

statements

 2015 2014 2015 2014 

 (% per annum) (% per annum) (% per annum) (% per annum) 

Discount rate 2.5500-2.7900 3.4174 - 3.9601 2.7900 3.9601 

Salary increase rate  5 5 5 5 

Staff turnover rate (depending on age of 

employee) 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 25 

 The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present 

value of the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2015 are 

summarised below: 
  (Unit: million Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements 

Increase 0.5% Decrease 0.5% Increase 0.5% Decrease 0.5% 

Discount rate (0.57) 0.61  (0.51) 0.54

Salary increase rate 0.53 (0.49) 0.46 (0.43)

Staff turnover rate (0.61) 0.34 (0.54) 0.30

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. At present, the statutory reserve has fully been set aside. 
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21. Other income 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Interest income 21,098 20,958 20,587 20,442 

Dividend incomes 12,662 13,782 12,662 13,782 

Other 813 3,473 546 2,934 

Total other income 34,573 38,213 33,795 37,158 

22. Expenses by nature  

 Significant expenses classified by nature are as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Salaries and wages and other employee 

benefits 86,221 84,086 68,657 66,658 

Depreciation 21,015 19,314 19,740 18,173 

Amortisation expenses 392 321 376 266 

Repairs and maintenance expenditure on 

property and equipment 5,181 3,941 3,271 2,679 

Allowance for doubtful debt (reversal) (114) 2,803 49 2,971 

Write-off of accounts receivable (3,320) - (3,320) - 

Reduce cost of inventory to net realisable 

value (reversal) 1,027 (2,522) 823 (2,286) 

Provision for long-term employee benefit 3,023 3,104 2,181 1,886 

Operating lease expense - machinery 

and equipment 1,394 1,389 1,034 999 

Changes in inventories of finished goods (10,618) 19,185 (11,785) 18,145 
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23. Income tax 

23.1 Deferred tax assets/liabilities  

 The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Deferred tax assets 
      Provision for long-term employee 

benefits 2,971 2,509 2,322 2,007 

 Deferred rental income 1,048 2,841 1,048 2,841 

 Unused tax loss - 397 - -

Total 4,019 5,747 3,370 4,848 

Deferred tax liabilities 
 Accumulated depreciation - Plant and 

equipment 5,681 6,063 5,680 6,061 

Total 5,681 6,063 5,680 6,061 

Deferred tax assets - net 648 897 - -

Deferred tax liabilities - net 2,310 1,213 2,310 1,213 

As at 31 December 2014, the unused tax losses of subsidiaries amounting to Baht 0.40 

million will expire in 2015

23.2 Income tax expenses 

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2015 and 2014 are made up 

as follows: 
(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2015 2014 2015 2014 

Current income tax: 

Current income tax charge during the year 38,739 43,596 38,254 43,596 

Deferred tax: 

Relating to origination and reversal of 

temporary differences   1,437 (1,394) 1,173 (792) 

Income tax expense reported in the 

statements of comprehensive income 40,176 42,202 39,427 42,804 
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 The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  
statements 

Separate financial  
statements 

 2015 2014 2015 2014 
Accounting profit before tax (before 

eliminate transactions) 215,249 223,602 211,581 226,288 

     
Applicable tax rate (percentage) 20 20 20 20 
Accounting profit before tax multiplied by 
 income tax rate 43,050 44,720 42,316 45,258 
Effects of:     

Non-deductible expenses 22 33 14 18 
Additional expense deductions allowed (679) (31) (679) (31) 
Tax exempted income (2,532) (2,756) (2,532) (2,756) 
Others 18 141 18 139 

Temporary differences which may not be 
utilised 297 95 290 176 

Total (2,874) (2,518) (2,889) (2,454) 
Income tax expenses reported in the 

statements of comprehensive income 40,176 42,202 39,427 42,804 

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 2015 and 2014 are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated               

financial statements 

Separate                  

financial statements 

 2015 2014 2015 2014 

Deferred tax relating to income tax effect of:     

Actuarial loss 91 - 77 -

91 - 77 -

  As at 31 December 2015, the Company and its subsidiary had temporary differences 

totaling Baht 20.7 million (2014: Baht 22.9 million) (The Company only: Baht 19.3 

million 2014: Baht 21.6 million). No deferred tax assets have been recognised because 

the Company and its subsidiary believe may not benefit from the utilisation of the 

temporary differences in the future. 
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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 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

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

 Baht) Baht) shares) shares)   

Basic earnings per share       

 Profit attributable to equity 

holders of the Company 175,009 182,073 17,850 17,850 9.80 10.20 

Separate financial statements 

Profit for the year  

Weighted average  

number of ordinary shares 

Earnings  

per share 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

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

 Baht) Baht) shares) shares)   

Basic earnings per share       

 Profit attributable to equity 

holders of the Company 172,154 183,485 17,850 17,850 9.64 10.28 

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 their products and services and have three reportable 

segments as follows: 

- The chemical product segment, which manufacture, imports and sells industrial 

chemical products.

- The investment properties segment, which leases unused office space and 

warehouses owned by the Company.  

- The security equipment segment, which imports and sells security equipment. 



165      White Group Public Co., Ltd. Annual Report 2015      29

 The Company and its subsidiary have aggregated the operating segments of fire alarm 

and safety 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 

2015 and 2014, respectively. 
(Unit: Thousand Baht)

For the year ended 31 December 2015 

Chemical

product

segment 

Investment 

properties     

segment  

Security 

equipment

segment 

Total 

reportable 

segments Unallocated 

Adjustments 

and

eliminations Consolidated 

Revenue from external customers  903,773 132,566 25,231 1,061,570 - - 1,061,570 

Inter-segment revenue 76,322 2,688 21 79,031 - (79,031) -

Total revenue 980,095 135,254 25,252 1,140,601 - (79,031) 1,061,570 

Segment operation profit 84,108 101,380 4,649 190,137 - (40) 190,097 

Interest revenue - - - - 21,098 - 21,098 

Other income - - - - 13,475 - 13,475 

Administrative expenses - - - - (9,461) - (9,461) 

Income tax expenses - - - - (40,176) - (40,176) 

       

Profit for the year       175,033 

       

Segment total assets 491,060 278,632 7,550 777,242 1,057,204 (5,246) 1,829,200 

Additions to non-current assets other 

than financial instruments and 

deferred tax assets 4,372 11,973 - 16,345 3,182 - 19,527 

Other information        

Depreciation and amortisation 2,477 17,797 47 20,321 1,118 (32) 21,407 
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(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 

 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 2015, the Company and its subsidiary had revenue from a major customer 

in the amount of Baht 111 million arising from sales by the chemical product segment 

(2014: Baht 128 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 voluntarily contribute to 

the fund monthly at the rate 3 or 5 percent 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 2015, the Company and 

its subsidiary contributed Baht 1 million (2014: Baht 1 million) (The Company only: 

Baht 1 million 2014: Baht 1 million) to the fund. 
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27. Dividends 

Dividends Approved by Total dividends 

Dividend per 

share

(Million Baht) (Baht)

Final dividends for 

2014

Annual General Meeting of the 

shareholders on 24 April 2015

98 5.5

Final dividends for 

2013

Annual General Meeting of the 

shareholders on 25 April 2014

98 5.5

 There were 900 shares that were not entitled to dividend payment, totaling Baht 4,950 

(2014: Baht 4,950), 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 (2014: Baht 

98.17 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. 

28.2 Bank guarantees 

As at 31 December 2015, there were bank guarantees amounting to Baht 3 million 

(2014: Baht 3 million) on behalf of the Company and its subsidiary, mainly provided for 

the use of electricity, and other requirement in the ordinary course of business. (The 

Company only: Baht 3 million, 2014: Baht 3 million). 

29. Fair value hierarchy 

  As at 31 December 2015, the Company and its subsidiaries had the assets that were 

measured at fair value using different levels of inputs as follows: 

(Unit: Million Baht) 
Consolidated Financial Statements  

Level 1 Level 2 Level 3 Total 
Assets measured at fair value      
Other  investment      
 Units trust - 121 - 121
Assets for which fair value are disclosed     
Investment property - - 1,055  1,055
Financial liabilities measured at fair value
Derivatives
 Foreign currency forward contracts  - 154 - 154
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(Unit: Million Baht) 
Separate Financial Statements 

Level 1 Level 2 Level 3 Total 
Assets measured at fair value      
Other  investment      
   Units trust - 121 - 121
Assets for which fair value are disclosed 
Investment property  - - 1,176 1,176
Financial liabilities measured at fair value
Derivatives

Foreign currency forward contracts  - 152 - 152

30. Financial instruments 

30.1 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 procedures and therefore do not expect 

to incur material financial losses. In addition, the Company and its subsidiary do not 

have high concentrations of credit risk since they have 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. 

Interest rate risk

 The Company and its subsidiary’s exposure to interest rate risk relates primarily to 

their cash at banks and short-term investments. However, since most of the Company 

and its subsidiary’s financial assets bear floating interest rates or fixed interest rates 

which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal. 

Significant financial assets classified by type of interest rate are summarised in the 

table below, with those financial assets that carry fixed interest rates further classified 

based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date. 
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(Unit: Million Baht) 

As at 31 December 2015 

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  15 - - 111 126 Note 7 

Current investments 786 25 - - 811 Note 8 

801 25 - 111 937 

(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 

 Foreign currency risk 

 The Company and its subsidiary’s exposure to foreign currency risk arises mainly from 

trading transactions that are denominated in foreign currencies. The Company and its 

subsidiary seek to reduce this risk by entering into forward exchange contracts when 

they consider appropriate. Generally, the forward contracts mature within one year.  

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are 

summarised below. 

Consolidated financial statements 

 Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 

Foreign currency as at 31 December as at 31 December as at 31 December 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 0.40 0.52 2.92 2.54 35.9233-36.2538 32.8128 - 33.1132 

Pound sterling - - 0.08 - 53.9343 - 

Euro - - 0.02 - 39.7995 - 
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Separate financial statements 

 Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 

Foreign currency as at 31 December as at 31 December as at 31 December 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 0.40 0.52 2.85 2.53 35.9233-36.2538 32.8128 - 33.1132 

Pound sterling - - 0.08 - 53.9343 - 

Euro - - 0.02 - 39.7995 - 

Foreign exchange contracts 

Foreign exchange contracts outstanding are summarised below.

As at 31 December 2015 

 Outstanding  Forward rate for  

Foreign currency amount bought outstanding amount Maturity 

 (Million) (Baht per foreign 

currency unit) 

The Company    

US dollar 4.05 35.418-36.065 Due from 15 March 2016 to 19 April 2016 

Pound sterling 0.08 54.882 4 January 2016 

Euro 0.02 39.540-39.560 Due from 29 January 2016 to 5 February 2016 

Subsidiary    

US dollar 0.07 35.958-36.150 Due from 4 January 2016 to 13 June 2016 

As at 31 December 2014 

 Outstanding  Forward rate for  

Foreign currency amount bought outstanding amount Maturity 

 (Million) (Baht per foreign 

currency unit) 

The Company    

US dollar 1.76 32.875 - 33.057 Due from 5 January 2015  to 20 February 2015 

30.2  Fair value 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.
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The estimated fair values of the derivatives as at 31 December 2015 and 2014 are as 

follows:

(Unit: Million Baht)

 Consolidated  

financial statements 

Separate financial 

statements

2015 2014 2015 2014

Fair value Fair value Fair value Fair value 

 Gain  Gain  Gain  Gain  

Derivatives
 Forward exchange contracts 1.81 0.40 1.79 0.40 

The methods and assumptions used by the Company in estimating the fair value of 

financial instruments are as follows: 

a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash 

and cash equivalents, current investments, accounts receivable and accounts 

payable, their carrying amounts in the statement of financial position approximate 

their fair value.

b) For equity securities, their fair value is generally derived from quoted market prices. 

c) For derivatives, their fair value has been determined by using a discounted future 

cash flow model and a valuation model technique. Most of the inputs used for the 

valuation are observable in the relevant market, such as interest rate yield curves. 

The Company and its subsidiary considered counterparty credit risk when 

determining the fair value of derivatives. 

During the current period, there were no transfers within the fair value hierarchy.  

31. 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 2015, the Group's debt-to-equity ratio was 0.13:1 (2014: 

0.13:1) and the Company's was 0.13:1 (2014: 0.13:1). 

32. Approval of financial statements 

These consolidated and separate financial statements have been approved by the 

authorised Executive Director on 26 February 2016. 
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

(บาท)

1. บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะบียน 3516
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

                    970,000.-    

2. บริษัทย่อย :
บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด

นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะบียน 3516
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

                    280,000.-

รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบัญชี                                                        1,250,000.-

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอืน่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนทีจ่่ายไปในระหว่างปีบญัชี หรอืส่วนทีจ่ะต้องจ่ายในอนาคต ให้แก่ผู้สอบบญัชี   ส�านกังานสอบบญัชี
ทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั และบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชีดงักล่าว

Confirmation For Remuneration Paid To The Auditor
For the year ended 31 December 2015

Remuneration Paid to The Auditor 
                                                                            

 Item Company Auditor
Audit Fee

(Bath)

1. White Group Public Co., Ltd.  Ms. Rungnapa  Lertsuwankul                 
Certified Public Accountant 
(Thailand) No. 3516
Pr  Pricew   EY Office Limited
                          

970,000.-

2. Subsidiary company
F.B. (Thailand) Ltd.

Ms. Rungnapa  Lertsuwankul                 
Certified Public Accountant 
(Thailand) No. 3516
Pr  EY Of   EY Office Limited
Pr  

280,000.-

Total remuneration for audit fee      1,250,000.-

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 2015 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. 
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Business Type :

The company engages in the business of   importing  and
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