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ภารกิจ            

ภำรกิจของเรำ คือ กำรจัดหำสินค้ำเพื่อบริกำรให้กับลูกค้ำ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและ
ประสทิธภิำพในกระบวนกำรผลติของอตุสำหกรรมหลำกหลำย ทัง้ยงัช่วยเพิม่คณุค่ำให้กบั
สินค้ำส�ำเร็จรูปของลูกค้ำเพื่อให้เกิดศักยภำพในกำรแข่งขันในตลำดได้ดีขึ้น

เรำจะรักษำอัตรำกำรเติบโตในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมโดย

 กำรจัดหำเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภำพสูงจำกบริษัทผู้ผลิตชั้นน�ำของโลก เพื่อสำมำรถรับประกันกำรบริกำร 
 แก่ลูกค้ำ ทั้งในด้ำนคุณภำพของสินค้ำและปริมำณที่เพียงพอกับควำมต้องกำร
 ศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดฝึกอบรมพนักงำนและจัดสัมมนำแก่ลูกค้ำ 

 เพื่อให้ก้ำวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวโน้มของตลำดล่ำสุด
 มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กับลูกค้ำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทุนในกำรผลิต
 มีบทบำทในกำรช่วยรักษำสภำพแวดล้อม อันเป็นกำรแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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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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จุดเด่นทำงกำรเงิน
Financial Highlights

หน่วย : ล้านบาท / Unit  : Million Baht

งบการเงินรวม
Consolidated

งบการเงินของบริษัท
Company

2559/2016 2558/2015 2557/2014 2559/2016 2558/2015 2557/2014
ฐานะการเงินรวม / Financial Status          
สินทรัพย์รวม 1,914.77  1,829.20  1,738.64 1,877.26  1,796.40  1,712.29 
Total Assets
หนี้สินรวม 208.37  214.42  200.36  201.45  209.12  198.69 
Total Liabilities 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,706.40  1,614.78  1,538.28  1,675.81  1,587.28  1,513.60 
Equity attributable to owners of the company

ผลประกอบการ / Operating Performance

รายได้จากการขาย 949.16  922.82  911.69  923.10  890.63  877.36 
Sales Income
รายได้รวม 1,092.99  1,061.57  1,055.58  1,067.25  1,030.23  1,021.20 
Total Revenues
รายได้อื่น 30.94  34.57  38.21  30.39  33.80  37.16 
Other Income
ก�าไรขั้นต้น 293.10  288.09  293.83 290.00  282.69  294.10 
Gross Profit
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 180.87  174.67  182.07 177.78  171.84  183.48 
Profit attributable to equity holders of the company

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 8.97  8.11  8.86  8.89  7.91  8.51 
Liquidity Ratio (Time)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.12  0.13  0.13  0.12  0.12  0.13 
Debt to Equity Ratio (Time)
อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 16.55  16.45  17.25  16.66  16.68  17.97 
Return on Total Revenues (%)   
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 10.89  11.08  12.17  10.90  11.08  12.47 
Return on Equity (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 9.66  9.79  10.71  9.68  9.80  10.96 
Return on Total Assets (%)

หน่วยต่อหุ้น / Per Share

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 10.13  9.80  10.20 9.96  9.64  10.28 
Earning Per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) n/a 5.00  5.50 n/a 5.00  5.50 
Dividends Per Share (Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท) 95.60  90.46  86.18 93.88  88.92  84.80 
Equity attributable to owners of the company (Baht)



 บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรายงานผลประกอบการส�าหรับปี 2559 ซึ่งเป็นผลงานที่น่าพอใจ โดยมีผลก�าไรจากการด�าเนิน
งานเพิ่มขึ้นเป็น 180.8 ล้านบาท เท่ากับก�าไรต่อหุ้น 10.1 บาท
 บริษัทฯ สามารถบรรลุผลส�าเร็จดังกล่าวได้ภายใต้สภาวะที่เศรษฐิกจชะลอตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัย       
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ลดต�่าลง  ขณะที่ปัจจัยภายในมาจาก
ก�าลังซื้อในประเทศที่ซบเซาเนื่องจากหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงสูงอยู่  
 ในส่วนธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น เคมีภัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรมน�้ามันยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ แม้ยอด
ขายจะไม่ได้เพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีธุรกิจอาหารท่ีก�าลังเริ่มเติบโตสามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้นเข้าไปในประเทศพม่าได้ รายได้
จากการให้เช่าอาคารส�านักงานและ คลังสินค้ายังคงดีอยู่เพราะสามารถรักษาผู้เช่าเดิมไว้ได้ สัญญเช่ายังมีผลอยู่
 บริษัทฯ จะยังคงด�าเนินตามกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างของธุรกิจให้ขยายเข้าไปในภาคการผลิต โดยมุ่งหวังว่าการเข้า
ซื้อกิจการจะช่วยเร่งการเติบโตของบริษัทฯ ให้มากขึ้น แต่โอกาสที่จะหาธุรกิจที่มีศักยภาพและเหมาะสมนั้นมีอยู่น้อย
 ในขณะทีบ่รษิทัฯ พยายามอย่างเตม็ทีใ่นการควบคมุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน บรษิทัฯ ยงัคงเลง็เหน็ความส�าคัญในการ
พฒันาบคุคลากรเพื่อให้พร้อมท่ีจะรองรับการขยายธุรกิจและเพื่อสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรับการสืบทอดการบริหารใน
อนาคต
 คาดว่าในอนาคตน้ันการท�าธุรกิจคงจะยากข้ึนกว่าเดิม แต่เราจะเผชิญการท้าทายด้วยประสบการณ์ของเรา  บวกกับ
ความมุ ่งมั่น  ขอแสดงความขอบคุณกับผู ้ถือหุ ้น  หน่วยงานราชการ  สถาบันการเงิน  ผู ้ผลิตสินค้า  และลูกค้าที่ให้
การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม และขอบคุณพนักงานของเราอย่างจริงใจที่ทุ่มเทท�างานให้กับบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการ

สมชัย ไชยศุภรากุล
กรรมการผู้จัดการ
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รำยงำนคณะกรรมกำร



 It is very encouraging to report a satisfactory performance for the year 2016 with net profit of            
180.8  million baht and an earning per share of 10.1 baht.
 This performance was achieved despite the weak economy as a result of negative impact from       
external and  internal factors.  External factors included export decline and tourism slowdown.  Internal 
factors covered weak domestic consumption and high household debts.
 Our core business, petroleum additives, did not grow but continued with strong market shares.          
Our food ingredient business although new made good progress in Myanmar market.
 We optimized our rental income of all our properties as most rental contracts had not expired.
 We continue to pursue our transformation strategy with the plan to reshape our business strategy to 
include manufacturing activities.  We expect strong growth from acquisitions but good opportunities are rare 
and many are not strategic fit.
 While we are cautious in our overhead expenses, we have invested in the development of human 
resources for the business expansion program and the future management succession plan.
 Future business outlook is going to be tough but we shall face challenges with our experiences   
combined with our determined efforts.  It is only proper for me to express our appreciation to shareholders, 
government offices, financial institutions, suppliers and customers for their excellent support.  Our most 
sincere thanks to our staff members for their devotion.

On behalf of the Board of Directors

Somchai   Chaisuparakul
Managing Director
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Management Report
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คณะกรรมกำรบริษัท
Board of Directors

White Group Public Company Limited

นำยรัตน์ โอสถำนุเครำะห์
Mr. Ratch Osathanugrah

กรรมกำร
Director

นำยสิทธิ์ ปรุศุด�ำเกิง
Mr. Sidh Prarusudamkerng

ประธำนกรรมกำร, กรรมกำรอิสระ
Chairman, Independent Director

นำยธนำ ไชยประสิทธิ์
Mr. Thana Chaiprasit

กรรมกำร
Director
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นำยนิติ โอสถำนุเครำะห์
Mr. Niti Osathanugrah

กรรมกำร
Director

ผศ. ดร.พิมพ์พนำ ปีตธวัชชัย
Asst. Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai

กรรมกำรอิสระ
Independent Director

นำยสมชัย ไชยศุภรำกุล
Mr. Somchai Chaisuparakul

กรรมกำร
Director

นำยสลิล ปิ่นขยัน
Mr. Salin Pinkayan

กรรมกำรอิสระ
Independent Director

นำงสำวจันทรกำนต์ ศรีสวัสดิ์
Miss Chantrakarn Srisawadi

กรรมกำรอิสระ
Independent Director

นำงอำรยำ เตชำนันท์
Mrs. Araya Tejanant
กรรมกำรและเลขำนุกำร
Director & Secretary
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Management Discussion and Analysis
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Operating Results

 Thailand’s economy accelerated notably in 2016, GDP expanded to 3.2%, resulting from increasing of private 
consumption following raising income of farmers, low cost of oil and energy, public investment, government’s stimulates, 
increasing export and continues expansion of tourist industry. Pressure factors on Thai’s economic are sluggish economy of 
partner countries, money market and currency exchange, fluctuation of low price of global agricultural products, high level 
of household debt and slow investment of basic infrastructures from government. The company performance, leading to a 
3.5% increase in net profit to 180.87 million baht with an earning per share of 10.13 baht.

Revenues :
 The Company’s total revenues grew 2.9 percent to 1,092.99 million baht from 1,061.57 million baht in the previous 
year, the details of which were as follows:

 Chemicals Trading Business
 The income from selling industrial chemicals increased 3.5 percent to 935.2 million baht from 903.8 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 products grew 18.8% over those 
in 2015.
 In addition, commission income from this business increased 7.0 percent to 4.6 million baht from 4.3 million baht.

 Property Rental Business
 The income from rental properties increased 3.2 percent to 136.8 million baht from 132.6 million baht in the previous 
year. This was mainly attributable to the increase rental  rate.
 Noteworthy was the fact that the rental from third parties accounted for 90 percent while the rental from the related 
parties accounted for only 10 percent.

ผลกำรด�ำเนินงำน

 ในปี 2559 เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวถึงร้อยละ 3.2 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นตามรายได้
เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น ราคาพลังงานอยู่ในระดับต�่า การลงทุนภาครัฐและผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งออกกลับมาขยายตัว ด้านการ
ท่องเที่ยวยังขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทย ได้แก่ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน 
ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกยังอยู่ระดับต�่า หนี้ครัวเรือนยังอยู่ระดับสูง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลค่อนข้างล่าช้า โดยสรุปแล้ว 
บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยมีก�าไรสุทธิ 180.87 ล้าน เพิ่มร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีก�าไรต่อหุ้น 10.13 บาท 

รำยได้ :
 รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.9 จาก 1,061.57 ล้านบาท เป็น 1,092.99 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
 รายได้จากการจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีก่อนจาก 903.8 ล้านบาท เป็น 935.2 ล้านบาท ธุรกิจส่วน
ใหญ่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทฯ ได้ขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล ท�าให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น ธุรกิจ
โอลิโอเคมิคัลเติบโต 18.8% จากปี 2558 
 นอกจากนี้รายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จาก 4.3 ล้านบาท เป็น 4.6 ล้านบาท

 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มร้อยละ 3.2 จากปีก่อนจาก 132.6 ล้านบาท เป็น 136.8 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มอัตรา
ค่าเช่าจากสัญญาเช่าใหม่
 รายได้จากธุรกิจนี้ร้อยละ 90 มาจากบุคคลภายนอก และจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเพียงร้อยละ 10  
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 Security, Fire Alarm Business and service
 The income from selling safes and fire alarm systems as well as from providing related services amounted to 
21.0 million baht, a decrease of 16.8 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 94% of productions are for 
domestic market and 6% for export. Domestic market revenue increased 18.8% over 2015 while export remain 
unchanged.

 Other Income
 Other income decreased 10.7 percent to 30.9 million baht from 34.6 million baht in the previous year, mainly 
due to lower interest rate.

Earnings before Expenses:
 The earnings before expenditure of the Company and its subsidiary increased 0.4 percent to 324.0 million 
baht from 322.7 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 231.0 million baht, a increase of 10.2 million baht or 
4.6 percent from previous year.  This was mainly due to the increase in the gross profit margin of this business 
and appreciation of baht against major currencies.  The appreciation of the currency caused the product cost 
competitive. 

 

 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัย ระบบเตือนอัคคีภัยและการบริการ
 รายได้จากการขายและการบริการของธุรกิจตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัยมียอดรวม 21.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.8 จากปีก่อน 
เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
 บริษัทฯ ได้ซื้อโรงงานโอลิโอเคมิคัล ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 ได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและขั้น
ตอนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุน ทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โรงงานนี้ได้
ผลิตสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและท�าความสะอาด สีและผลิตภัณฑ์เคลือบผิว เป็นต้น โดยร้อยละ 
94 ผลิตเพื่อจ�าหน่ายภายในประเทศ และร้อยละ 6 เพื่อการส่งออก ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนยอด
ส่งออกอยู่ในระดับทรงตัว  

 รายได้อื่น
 รายได้อื่นลดลงร้อยละ 10.7 จากปีก่อน จาก 34.6 ล้านบาท เป็น 30.9 ล้านบาท เป็นการลดลงของอัตราดอกเบี้ย  

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย:     
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มร้อยละ 0.4 จาก 322.7 ล้านบาท เป็น 324.0 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ�าแนกตามประเภท
ธุรกิจดังนี้
 
 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ก�าไรที่ได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมจ�านวน 231.0 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนจ�านวน 10.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6 
สาเหตุหลักเป็นเพราะอัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นและการแข็งตัวของค่าเงินบาทท�าให้ต้นทุนสินค้าต�่าลง
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 Property Rental Business
 The earnings from rental properties amounted to 86.4 million baht, a decrease of 6.6 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 7.1 million baht, a decrease of 0.6 million 
baht or 8.0 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
 Loss of 0.5 million was due to contraction of tyre business and increasing cost of raw materials caused volume 
and profit below break-even point.

Expenses
 Selling and administrative expenses decreased 4.7% or 5.1 million baht from previous year from 107.5 million 
baht to 102.4 million baht.
 The corporate income tax increased by 0.6 million baht or 1.5 percent from previous year from 40.2 million 
baht to 40.8 million baht. 

Profit for the Year
 The total comprehensive income of the Company and its subsidiary for the year 2016 increased by 3.6 
percent from previous year from 174.7 million baht to 180.9 million baht.
 

Earnings per Share
 The earnings per share was 10.13 baht, compared to the earnings per share of previous year at 9.8 baht. 

 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
    ก�าไรจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 86.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 6.6 ล้านบาท เนื่องจากมีรายจ่ายจากการบ�ารุง
รักษาเพิ่มขึ้น

 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย
 ก�าไรจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายตู้นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย  จ�านวน 7.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.0 
ซึ่งเป็นผลจากการที่ต้นทุนของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น ในขณะที่การปรับราคาเป็นไปได้น้อยเนื่องจากการแข่งขัน

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
 ขาดทุน 0.5 ล้านบาท เนื่องจากการหดตัวของธุรกิจยางรถยนต์และการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบจากการเกษตร ปริมาณการผลิตต�่ากว่า
จุดคุ้มทุน

ค่ำใช้จ่ำย
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อนจ�านวน 5.1 ล้านบาท หรือเป็นร้อยละ 4.7 จาก 107.5 ล้านบาท เป็น 102.4 ล้านบาท  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มจากปีก่อนจ�านวน 0.6 ล้านบาท จาก 40.2 ล้านบาท เป็น 40.8 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ก�ำไรส�ำหรับปี
 สรุปก�าไรเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี 2559 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพิม่จากปีก่อนร้อยละ 3.6 จาก 174.7 ล้านบาท เป็น 180.9 ล้านบาท
        

ก�ำไรต่อหุ้น
        ก�าไรต่อหุ้นคิดเป็น 10.13 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปีก่อนก�าไรต่อหุ้นคิดเป็น 9.8 บาทต่อหุ้น        
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ฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,914.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อน
จ�านวน 85.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้     
     หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 เพิ่ม (ลด) %

สินทรัพย์หมุนเวียน  1,394.3  1,300.9 93.4 7.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   520.5    528.3  (7.8) (1.5)
รวมสินทรัพย์ 1,914.8 1,829.2 85.6 4.7

สินทรัพย์หมุนเวียน
 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์หมุนเวียนมีจ�านวน 1,394.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อน จ�านวน 93.4 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นผลมาจาก
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจ�านวน 323.4 ล้านบาท จากการจ�าแนกเงินลงทุนช่ัวคราวอายุน้อยกว่า 3 เดือน               
เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 • เงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจ�านวน  257  ล้านบาท ยอดสุทธิเพิ่มขึ้น 46.8 ล้านบาท มาจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานหลังจากจ่าย
เงินปันผล และจ�าแนกเงินลงทุนชั่วคราวอายุน้อยกว่า 3 เดือน จ�านวน 300 ล้านบาท เป็นเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด
 • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจ�านวน 32.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.0 จากปีก่อน
 • สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) จ�านวน 170.7 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 0.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 
 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจ�านวน 8.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.9 ล้านบาท

Financial Position

Assets
 As at 31 December 2016, the total assets of the Company and its subsidiary amounted to 1,914.8 million baht, an 
increase of 85.6 million baht or 4.7 percent over previous year. The related details are as follows:
              
                             Unit: million baht

As at 31 Dec 2016 As at 31 Dec 2015
Increase 

(Decrease)
%

Current Assets  1,394.3  1,300.9 93.4 7.2
Non-current Assets   520.5    528.3  (7.8) (1.5)
Total Assets 1,914.8 1,829.2 85.6 4.7

Current Assets
 As at 31 December 2016, the current assets amounted to 1,394.3 million baht, an increase of 93.4 million baht from 
previous year. This was mainly due to the following:
 • Cash and cash equivalents increased by 323.4 million baht. There was reclassification of under 3 months to cash 
and cash equivalent.
 • Short-term investments decreased by 257 million baht. The net was increased by 46.8 million baht derived from 
the operation profit after dividend paid. Plus reclassification of under 3 months short-term investment of 300 million to 
cash and cash equivalent.
 • Trade and other receivables increased by 32.3 million baht or by 18.0 percent from previous year.
 • Inventories (net) amounted to 170.7 million baht, decrease 0.4 million baht or by 0.2 percent.
 • Other current assets amounted to 8.9 million baht, decrease 4.9 million baht from previous year.
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ�านวน 520.5 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นงวดปีก่อนจ�านวน 7.8 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 1.5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • เงินลงทุนทั่วไปจ�านวน 100 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งซื้อมาที่ราคาทุน 
100 ล้านบาทมีเงินปันผลในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต�่าถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน     
ดังกล่าวเท่ากับ 115 ล้านบาท มีมูลค่าลดลงจากปี 2558
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจ�านวน 13.8 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  เพิ่มขึ้นจ�านวน 6.0 ล้านบาท 
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลง 0.2 ล้านบาท
 • สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่ม 0.2 ล้านบาท

คุณภำพของสินทรัพย์
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น และหากมีข้อบ่งชี้
ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่าก็จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น

Non-current Assets
 As at 31 December 2016, the non-current assets amounted to 520.5 million baht,  decrease 7.8 million baht or by 
1.5 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 2016, the fair value of such investments was 115 million baht.
 • Investment properties decreased by 13.8 million baht, due to depreciation. 
 • Property, plant and equipment increased by 6.0 million baht. 
 • Intangible assets (net) decreased by 0.2 million baht.
 • Deferred tax asset and other non-current assets increase 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 2559 จ�านวน 211.4 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้
        หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกหนี้ จ�านวน %

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง  0.2 0.1

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง 216.3 102.3

ลูกหนี้อื่น 1.6 0.7

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6.7) (3.1)

          รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 211.4 100.0

                                            
 การขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นการขายสินค้าในหลายอุตสาหกรรม และแต่ละอุตสาหกรรมก็มีระยะเวลาเก็บหนี้แตก
ต่างกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้ 67 วัน เทียบกับปีก่อนที่เก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้ 63 วัน

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�านวน 6.7 ล้านบาท ฝ่ายบริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ จะไม่เกินจ�านวน
เงินที่ได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 3 เดือน มีจ�านวน 0.3 ล้านบาท

Trade and Other Receivables
 As at 31 December 2016, trade and other receivables amounted to 211.4 million baht the details were summarized 
as follows:

Units: million baht

Types of Account Receivables Amount %

Account receivables - related parties  0.2 0.1

Account receivables - non-related parties 216.3 102.3

Other receivables 1.6 0.7

Less allowance for doubtful debts (6.7) (3.1)

          Total trade and other receivables 211.4 100.0

                                          
 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 2016 was 67 days, 
compared to previous year’s average collection period of 63 days.

 The allowance for doubtful debts of the Company and its subsidiary amounted to 6.7 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 0.3 million baht .
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สินค้าคงเหลือ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญในการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้เหมาะสมกับค�าสั่งซื้อของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความ
หลากหลาย  อตัราการหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอืคดิเป็น 4.4 เท่า เทยีบกบัปีก่อนซึง่คดิเป็น 4.4 เท่า  ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่เท่ากบัปีก่อนที ่83 วนั
 ส่วนสินค้าส�าเร็จรูปที่เสื่อมคุณภาพบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับไว้ครบถ้วนแล้ว

สภำพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559 เท่ากับ 9.0 เท่า เทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 8.1 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 4.4 times. The average 
selling period remain unchanged from previous year at 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 2016 was 9.0 times, compared to 8.1 times in previous year. 
This indicated liquidity improvement.
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แหล่งที่มำของเงินทุน

 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,914.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากวันสิ้นงวดปีก่อน 85.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 เพิ่ม (ลด) %

หนี้สินหมุนเวียน 155.4 160.4 (5.0) (3.1)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 53.0 54.0 (1.0) (1.9)

รวมหนี้สิน 208.4 214.4 (6.0) (2.8)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,706.4 1,614.8 91.6 5.7

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,914.8 1,829.2 85.6 4.7

หนี้สิน
 หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 155.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�านวน 7.6 
ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มจ�านวน 1.6 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 1.0 ล้านบาท
 หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 53.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงินมัดจ�าลูกค้าเพิ่ม 1.8 ล้านบาท ส�ารองผล
ประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 0.2 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 
5.2 ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,706.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 91.6 ล้านบาท เนื่องจากผลการด�าเนินงานของปี 2559 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 
180.8 ล้านบาท มกีารจ่ายเงนิปันผลจ�านวน 88.6 ล้านบาท และส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อยจ�านวน 0.010 ล้านบาท 
 

Sources of Funds
 As at 31 December 2016, the total liabilities and shareholders’ equity of the Company and its subsidiary amounted 
to 1,914.8 million baht, an increase of 85.6 million baht from the previous year. The related details were as follows:

Unit : million baht

ณ 31 ธ.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 เพิ่ม (ลด) %

Current Liabilities 155.4 160.4 (5.0) (3.1)

Non-current Liabilities 53.0 54.0 (1.0) (1.9)

Total Liabilities 208.4 214.4 (6.0) (2.8)

Shareholders’ Equity 1,706.4 1,614.8 91.6 5.7

Total Liabilities and Shareholders’ Equity 1,914.8 1,829.2 85.6 4.7

Liabilities
 The current liabilities amounted to 155.4 million baht, decrease 5.0 million baht from previous year. This was 
mainly due to the decrease of 7.6 million baht in trade and other payables, while increase of 1.6 million baht in income 
tax payable and increase of 1.0 million baht in other current liabilities. 

 The non-current liabilities amounted to 53.0 million baht, a decrease of 1.0 million baht from previous year. This 
was due to the increase of 1.8 million baht in deposits from customers, the increase of 2.2 million baht in the provision 
for long-term employee benefits, the increase of 0.2 million baht in deferred tax liabilities while as the decrease of 5.2 
million baht in other non-current liabilities.
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งบกระแสเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวน 449.3 ล้านบาท มีราย
ละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2559 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) %
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 135.5 155.7 (20.2) (13.0)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน 276.5  (6.0) 282.5 4,708.3

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (88.6) (97.5) 8.9 9.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
     เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

 323.4  52.2 271.2 519.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 125.9 73.7 52.2 70.8

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 449.3 125.9 323.4 256.9

Statements of Cash Flows
 As at 31 December 2016, the cash and cash equivalents of the Company and its subsidiaries amounted to 449.3 
million baht, the details of which were as follows:

Unit : million baht

ปี 2559 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) %
Net cash from operating activities 135.5 155.7 (20.2) (13.0)

Net cash from (used in) investing activities 276.5  (6.0) 282.5 4,708.3

Net cash used in financing activities (88.6) (97.5) 8.9 9.1

Net increase (decrease) in cash and cash 
equivalents    

 323.4  52.2 271.2 519.5

Cash and cash equivalents at the beginning of year 125.9 73.7 52.2 70.8

Cash and cash equivalents at end of year 449.3 125.9 323.4 256.9

 The shareholders’ equity amounted to 1,706.4 million baht, an increase of 91.6 million baht from the previous year. 
This was mainly due to the performance in 2016 with a net profit of 180.8 million baht and the dividend payment of 88.6 
million baht and equity attributable to non-controlling interests of the subsidiary 0.010 million baht.
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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 ประเภท คือ
 1. ธุรกิจด้านการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
 2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

3. ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย  

   

  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   clas-
sified 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 in subsidiary 
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ธุรกิจด้ำนกำรน�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์อุตสำหกรรม

                ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นน�าของโลกนี้ถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ  เพราะได้รับ
ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจมากว่า 50  ปี จนปัจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไทย

   แม้การแข่งขันโดยทั่วไปยังคงรุนแรงทั้งด้านราคาและคุณภาพของสินค้า   แต่ปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนท�าให้ธุรกิจนี้สามารถฟันฝ่าอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น   จนประสบความส�าเร็จคือ

•	 การมีการวางแผนและใช้กลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม  ท�าให้สินค้า
ของบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้

•	 การมีทีมงานการตลาดและการขาย ที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน มีความรู้ทางด้านเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรม มีการติดตามวิวัฒนาการทางเทคนิคใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการ
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดให้ดีขึ้น

•	 การมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีระบบการจัดการคลังสินค้าและระบบจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ  
ISO 9001:2008 และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งศูนย์กระจายสินค้าก็ตั้งอยู่ในท�าเลท่ีสะดวกบน
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 50 years of success in this business. Currently, the Company has gained reputation and is widely ac-
cepted in Thailand’s Industries.
           
  With intense competition on price and quality of goods, the key competitive factors causing the business to over-
come 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 tech-
nology 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 cer-
tified 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

เคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมน�้ำมันและปิโตรเคมี 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมน้ี ได้แก่ สารเคมีส�าหรับกระบวนการผลิตและการกลั่นน�้ามัน (Refinery Additives) สารเพิ่มคุณภาพ      
ในน�า้มนัหล่อลืน่ (Lubricant Additives) สผีสมในน�า้มนัเชือ้เพลงิและหล่อลืน่ (Liquid Dye) น�า้มนัหล่อลืน่พืน้ฐานชนดิพเิศษ (Specialty Base Oil) 
รวมทั้งสารหน่วงไฟ (Flame Retardant) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งต้นน�้าและปลายน�้า
 เนื่องจากธุรกิจน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นยังมีความต้องการค่อนข้างสูง และการเติบโตในอุตสาหกรรมน้ียังคงสอดคล้องกับ          
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในกลุ่มสารเพิ่ม
คุณภาพในน�้ามันหล่อลื่น 5% โดยเฉพาะด้านน�้ามันตัดกลึงโลหะ ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มท�าตลาดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงยังคง  มุ่งเน้นและ
ให้ความส�าคัญในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งเพิ่ม
ฐานลูกค้าและพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น และยังคงความรวดเร็วในการให้บริการค�าปรึกษา
ด้านเทคนิคกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่ส�าคัญของบริษัทฯ
 แม้ว่าแนวโน้มในการพฒันาพลงังานทางเลอืกมมีากขึน้ ซึง่อาจมผีลกระทบกบัเคมภัีณฑ์ในอตุสาหกรรมน�า้มนัและปิโตรเคม ีแต่การเตบิโต
และความต้องการในอุตสากรรมดังกล่าวยังคงมีอยู่ ซ่ึงเห็นได้จากการใช้พลังงานจากพลังงานพื้นฐานอย่างน�้ามันยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ดัง้น้ันในปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงเน้นการเข้าตลาดด้านน�า้มนัตดักลึงโลหะ  ให้แพร่หลายมากขึน้ และการพฒันาหาพนัธมติรใหม่ๆ เพือ่เสรมิสร้างความ
แข็งแรงและความยืดหยุ่น เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้

The Company imports, manufactures and distributes a wide variety of chemicals to serve the following industries:

Chemicals for Petroleum and Petrochemicals 
 Products supplied to this industry include Refinery additives, Lubricant additives, Liquid dye, Specialty base oil and 
Flame retardant used in the petrochemical industry.  
 Demand for fuel and lubricant additives is increasing with the growth rate in line with the country’s economic growth 
and the growth of neighboring countries.  Sales revenues of lubricant additives and metal working fluid, which has started 
marketing in the past few years, increased 5% last year.  The company will continue to add on more variety of products 
to cover the needs of customers as well as expand customer base both in domestic market and neighboring country.           
We provide speedy technical consulting services to customers whom we consider to be our business partners.  
 Although trends in alternative energy development are increasing, which have some impact on demand of          
chemicals for petroleum and petrochemicals, growth and demand in such industry still exists as energy consumption from 
basic fuels, like oil is continuously growing.  For 2017, we will focus on expanding the metal working fluid markets and 
finding new partners to help strengthen our competitive edge, which is the most important factor for growth in this           
industry. 

shipping01
Pencil
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เคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมอำหำร

 บรษัิทฯ ได้มกีารเพิม่ความหลากหลายในการจดัสรรหาวตัถดุบิ ส่วนประกอบต่างๆ ของอาหาร  เพือ่สนองตอบต่อความต้องการของลกูค้า
ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เช่น วัตถุดิบที่น�ามาใช้แต่งกลิ่นรสในอาหาร (Natural or/and natural identical flavors) วัตถุดิบปรับคุณสมบัติ
อาหารท�าให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีความเข้มข้นขึ้นดูมีชิ้นเนื้อเพิ่มขึ้น หรือเรียกว่า Clouding Agent วัตถุดิบที่ช่วยลดความขมของเครื่องดื่ม Cyclo-
dextrin  วัตถุดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่จ�าเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เช่น น�้าผลไม้ เครื่องดื่มชูก�าลัง เครื่องดื่มเสริมสารอาหาร  เครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ  ผลิตภัณฑ์นม  ผลิตภัณฑ์กาแฟส�าเร็จรูปทั้งผงและพร้อมดื่ม  วัตถุดิบที่น�ามาใช้ปรับโครงสร้างท�าให้น�้ากับน�้ามันสามารถรวมตัวหรือ
ท�าให้น�้ามันกระจายตัวได้ในน�้าที่รู้จักกันในชื่อ emulsifier วัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการยืดอายุน�้ามันหรืออาหารที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบโดยยืด
ระยะเวลาของการเหม็นหืนออกไป (Food Antioxidants)  ทั้ง emulsifiers และ food antioxidants นี้น�ามาใช้ในอุตสหกรรมน�้ามันและไขมัน  
เช่น ผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนย มาการีน   ผลิตภัณฑ์นม เช่น นม ไอศครีม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น ขนมปัง  ผลิตภัณฑ์แป้ง  อีกทั้งวัตถุดิบกลุ่มที่
น�ามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร อาทิเช่น ชาและสมุนไพรสกัดผง (Instant Extract Tea and Herbal Powder) มอลต์สกัด (Malt Extract 
Powder) น�้าผลไม้เข้มข้น (Concentrated Juice) รวมถึงวัตถุดิบที่เน้นด้านสุขภาพ เช่น Whey Peptide เพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระชับ
ของกล้ามเนื้อ Galacto-oligosaccharide ช่วยในแง่การขับสารพิษจากล�าไส้ ที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นมจะน�าไปใช้เป็นจุดขาย 
วัตถุดิบที่บริษัทฯ คัดสรรมาเหล่านี้เพื่อรองรับและเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ
 ในปี 2559 แผนกอาหารมีการเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 50  อันเป็นผลมาจากกลยุทธ์การท�างานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้า                    
ให้ค�าแนะน�าต่างๆ เกี่ยวกับการท�าสูตรผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงตัวอย่างต้นแบบ ช่วยประเมินความเป็นไปได้ในกระบวนการผลิต ในด้านการยื่น      
จดทะเบียนกับองค์การอาหารและยา จนได้สินค้าพร้อมขาย  กลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้ลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพทั้งในประเทศ และ
ประเทศข้างเคียงเพิ่มเติมมากขึ้นเป็นการขยายฐานการท�าธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม  จึงท�าให้บริษัทฯ สามารถ 
มียอดขายเพิ่มขึ้นได้มาก แม้ว่าสภาพตลาดในประเทศโดยรวมมีการชะลอตัวเนื่องจากผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวัง    
 นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัคงเดนิหน้าหาสนิค้าใหม่ๆ เพือ่สนองตอบความต้องการของตลาด  บรษิทัฯ ยงัได้มโีครงการร่วมมอืกบัสถาบนัพฒันา
วิจัย ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติและสมุนไพร ซ่ึงมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการ             
ของตลาด  ดงันัน้ในปี 2560 คาดการณ์ว่าตลาดน่าจะมกีารเตบิโตสงูกว่าปีทีผ่่านมา  และบรษิทัฯ สามารถมอีตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้เช่นปีทีผ่่านมา 

Chemicals for Food Industry 
 The company has continuously added on more variety of raw materials and food ingredients to help assist             
customers in their new product development for instance Natural or/and Natural Identical Flavors, Clouding Agent and 
Cyclodextrin, which are essential ingredients in beverage industry, such as fruit juices, energy drinks, nutritional drinks, 
healthy drinks, dairy products, ready-to-drink and instant coffee. Emulsifier and Food Antioxidant which are being used in 
oil and fat industries, such as cream, butter, margarine and dairy products, like milk, ice cream, bakery products. Ingredients 
used as food components, such as instant extract tea and herbal powder, malt extract powder, concentrated juice. Healthy 
ingredients, like Whey Peptide for building and tightening muscles, Galacto-oligosaccharide for detoxifying the bowel, which 
are used as a selling point in the beverage and dairy industries.  All of these ingredients are selected to cover and serve 
the needs of customers in food industries. 
 In 2016, our Food business grew by 50% resulting from the strategy to work in collaboration with customers in 
developing product, giving advices on food recipes including a prototype model, helping assess production feasibility,     
file an application with FDA till getting the product ready to sell.  This strategy made the company get more potential 
customers both domestically and in neighboring countries, which help expanded the business of the company to be more 
spacious than ever, resulting in increase in revenue despite the slowed down in domestic consumption as consumers 
were more careful in spending.      
 Besides, the company will continue to expand its product portfolio to serve market demand. We are currently 
working in cooperation with the research institute to develop healthy products made of natural extracts and herbs, which 
is in line with the market trend.  In 2017, consumption is expected to increase attributed to better economic situation, 
we also expect a significant growth for our business as well.  
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เคมีวิเครำะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร
สินค้าหลักของแผนกได้แก่ เคมีวิเคราะห์ (Analytical Reagents) อาหารเลี้ยงเชื้อส�าหรับห้องทดลอง (Culture Media) และอุปกรณ์

เครื่องแก้วห้องทดลอง (Laboratory Glassware) โดยลูกค้าของธุรกิจกลุ่มนี้มีความหลากหลายมาก ได้แก่ สถาบันวิจัยทั้งของรัฐบาลและ
เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ในปี 2559 ยอดขายโดยรวมของแผนกเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการกระตุ้นการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ของลูกค้า รวมไป
ถึงการวางแผนการตลาดและการท�างานของทีมงานในการที่จะเพิ่มยอดขายในทุกๆ กลุ่มสินค้า โดยกลุ่มธุรกิจหลักของเคมีวิเคราะห์ที่แผนก
จัดจ�าหน่ายอยู่นั้น มีความหลากหลายมากของกลุ่มห้องปฏิบัติการต่างๆ ทางแผนกได้ใช้จุดแข็งของตัวสินค้า รวมทั้งทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าท้ังราชการและเอกชนท่ีมีความต้องการของสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งมีความจ�าเป็นในการน�าไปใช้กับเครื่อง
มือวิเคราะห์ที่มีความละเอียดสูงมาก ในการวิเคราะห์เพื่อหาสารตกค้างต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร ยาและอื่นๆ จึงท�าให้ยอดขาย
ของสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับตลาดท่ีแข่งขันกันรุนแรงมาก นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญอีกกลุ่ม คือ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยสินค้า
ในกลุ่มนี้ที่แผนกจัดจ�าหน่ายเป็นแบรนด์ผู้ผลิตระดับโลก รวมทั้งทางแผนกได้มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่เปลี่ยนไป จึงท�าให้ลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากลยอมรับในคุณภาพและการบริการที่ดี
ของ บริษัทฯ จึงท�าให้ในปีนี้มียอดขายในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงทางลูกค้าของแผนกบางรายที่มีการทยอยย้ายฐานการผลิตจากทางประเทศ
มาเลเซียมายังโรงงานที่ประเทศไทย จึงท�าให้ยอดขายสูงขึ้นด้วย  

ส�าหรับแนวโน้มในปี 2560 สินค้าในกลุ่มนี้น่าจะมีผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดและการแข่งขันของคู่แข่งที่น่าจะรุนแรงขึ้น 
ดังนั้นในปีนี้จึงต้องมีการวางแผนและการด�าเนินการด้านการตลาดและเทคนิครวมไปถึงทางวิชาการเพื่อที่จะให้มีการเจริญเติบโตตามที่ตั้งไว้

ส่วนยอดขายอาหารเลี้ยงเชื้อในกลุ่มอาหารส่งออก  และเครื่องส�าอางค์ ในปี 2559 ลดลงประมาณ 2% จากการที่ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้
เทคโนโลยีใหม่ในการวิเคราะห์ ในขณะท่ียอดขายอาหารเลี้ยงเชื้อในกลุ่มอุตสาหกรรมนม  ยา เครื่องดื่ม ซึ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าเป็น
หลัก มียอดขายอาหารเลี้ยงเชื้อในกลุ่มนี้ สูงขึ้นถึง 13%  

แนวโน้มตลาดอาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อวิเคราะห์หาเชื้อปนเปื้อนทรงตัว  จากการที่มีเทคโนโลยีในการวิเคราะห์หาเชื้อปนเปื้อนโดยเครื่อง
วิเคราะห์อัตโนมัติที่ให้ผลทดสอบอย่างรวดเร็วเข้ามาแทนท่ี  แต่จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยและพัฒนาในการผลิตยาชีว
วัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) กับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Originator) โดยเน้นให้มีการผลิตยาจากต้นน�้า ท�าให้ตลาดอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อใช้ในการ
ผลิตยา มีแนวโน้มเติบโตมากข้ึนในอนาคต  และอุตสาหกรรมนี้เน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก โดยจะเป็นโอกาสของ DIFCO ซึ่งเป็นสินค้า
คุณภาพสูงและเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาลิขสิทธ์ในต่างประเทศ

 Analytical Chemicals and Laboratory Equipment
 Our products comprise of Analytical Reagent, Culture Media and Laboratory Glassware which are supplied to various 
type of customers ranging from government and private research institutes, educational institutes, government agencies 
and all type of factories.
           Sales in 2016 increased as a result of the increase in budget disbursement by customers as well as our well planned 
marketing strategies and teamwork which help increased sales across all product lines.  Having wide range of products 
which are suitable to various types of laboratory is one of our key selling point. We have specialized sales team to            
efficiently serve each specific needs of customers, both government and private, who have demand for high purity      
chemicals which is essential for high resolution analysis tools to find residues in many industries, such as foods,                  
pharmaceuticals and so on.  This drove sales of this product line to increase even in the very highly competitive market.  
Another key segment is electronics group of which products are world renowned global brands.  We work in collaboration 
with  customers in developing products to meet any changing needs. Our strength lie in high  product quality and reliable 
services. Relocation of production bases of some customers from Malaysia to Thailand also help increase sales in this 
year.  
 For the trend in 2017, this product group is more likely affected by market situation and more severe competition.  
More aggressive, marketing planning and implementation emphasizing on technical and academic have to be prepared to 
achieve growth as expected.   
 Sales of Culture Media in the food export and cosmetics in 2016 decreased by 2% due to customers shifting to use 
new analytical technology whilst one of Culture Media in dairy, pharmaceutical and beverage industries, which put         
emphasis on quality, raised by 13%.  
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เคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมเคลือบผิวและพลำสติก  

 สินค้าหลักเป็นเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเคลือบผิวในอุตสาหกรรมสี พลาสติก 
และหมึกพิมพ์ ฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ ขึ้นกับสภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้สีและพลาสติกด้วย ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ 
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและธุรกิจก่อสร้าง ดังนั้นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2559 สภาพตลาดโดยรวมชะลอตัว ท�าให้มีผลต่อ
อุตสาหกรรมรถยนต์ พลาสติก ธุรกิจก่อสร้าง จึงส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของธุรกิจนี้
 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการสร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้า ด้วยการท�างานร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วย
แก้ปัญหาของสูตรเดิม เพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าหรือการเสนอแนะสินค้าใหม่เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น การพัฒนาสินค้าใหม่ดัง
กล่าวมีทั้งช่วยให้ คู่ค้าสามารถพัฒนาสินค้าที่มีต้นทุนที่ลดลง พัฒนาให้สินค้ามีคุณสมบัติที่ดีขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อผู้
บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดสินค้าคุณภาพสูงและสินค้าเพื่อการส่งออก เนื่องจากตลาดต่างประเทศต้องการสินค้าที่มี
คุณภาพดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการกระตุ้น การส่งออกให้มากขึ้น
 ในปี 2559 บริษัทฯ พยายามขยายตลาดโดยเน้นทางด้านสารเคมีที่ช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค 
มีการให้ค�าปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า เพื่อน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังสามารถสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผู้ผลิตรายใหม่ที่มีคุณภาพได้มากขึ้น ท้ังการ
ขยายชนิดของสินค้าในกลุ่มเดิมและเพิ่มประเภทของสินค้าใหม่ ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนาตลาดมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ผลจากการพัฒนาสินค้าใหม่
เหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยเร่งอัตราการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ในปี 2560 ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจมากขึ้น
 บริษัทฯ พยายามท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นเพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมเทียน อุตสาหกรรมน�้ายาท�าความ
สะอาด อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมหล่อเย็น หรือทางด้านการเกษตร เพื่อให้ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

Chemicals for Coating and Plastic Industry 

 The core products are specialty additives that enhance the quality of coatings in the paints, plastic and ink               
industries.  Thus, growth of this business is related to demand of other industries using paints and plastics, for example 
automotive industry, plastic products and construction business.  The sluggish market resulting from the economic           
situation in 2016 had negative impact not only on the aforementioned businesses but sales of our products which served 
this market.
 The company is keeping long-term relationship with business partners by working with them to develop new     
products, improve product quality of existing formula and offer new products for new market expansion.  The new        
product development not only contributes product cost reduction, but better product quality including new products 
friendly to both consumers and environment, for which the markets of high quality and export products require.                  
The non-toxic products with good quality are required for international markets and eventually increase export sales.
 In 2016, the company focused on expanding market of environmental friendly chemicals which are safe for           
consumers and gave technical consultations to them to develop products with good quality and non-toxic for consumers.  
This new trend  has generated  a  good growth in the market.  Moreover, the company could find new products with 
better quality from new manufacturers and not only extend product lines of the existing group but add new product 
category in the new markets.  The results of such product development would stimulate satisfactory growth rate of this 
business in 2017.     
 The company also attempt to enter other industries, for instance adhesive industry, candle industry, cleaning       
industry, rubber industry, coolant industry or agricultural industry to cover more of the existing product lines and expand 
customer base.   

 The market trend of the Culture Media for analyzing and finding contaminants is stable due to the fact that the 
contaminant analyzing technology by the automated analyzer giving quicker results is replaced.  However, with the       
government’s policy to promote research and development of Biosimilars to have attributes close to the Originator      
likely makes the market trend of the Culture Media use in pharmaceutical production grow more in the future.  As this 
industry puts much emphasis on product quality, which will thus give sales opportunity for DIFCO, a high quality product, 
to be used as raw material for production of foreign patented drugs.
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ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

 เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมในกลุ่มน้ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากกระบวนการผลิต โดยมีวัตถุดิบทางธรรมชาติ คือ น�้ามันประเภทต่างๆ       
ทั้งจากปาล์ม ถั่วเหลือง มะพร้าว ร�าข้าว รวมถึงไขสัตว์ เคมีภัณฑ์ที่ผลิตมามีความหลากหลาย สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายประเภท 
ทั้งอุตสาหกรรมยาง พลาสติก น�้ามันเครื่อง น�้ามันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว สี หมึกพิมพ์ น�้ายาท�าความสะอาด สบู่ ครีมอาบน�้า และอีกหลาย
ผลิตภัณฑ์ 
 ในปีที่ผ่านมา วัตถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน เนื่องจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ท�าให้ผลผลิต
ทางธรรมชาติน้อยลงจนถึงมีการขาดแคลนเป็นระยะๆ มีผลท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างมาก สินค้าของบริษัทฯ บางรายการไม่สามารถ
แข่งขันราคากับสินค้าจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน�้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลกได้ ท�าให้บริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยนแผน   
โดยการพัฒนาสินค้าเพ่ิมเติมจากกลุ่มเดิมที่มีอยู่ โดยเปลี่ยนจากเคมีภัณฑ์ที่ต้องใช้จ�านวนมากแต่ราคาถูก สู้ราคาคู่แข่งไม่ได้ เป็นเคมีภัณฑ์
เฉพาะอย่างที่ใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของสินค้า สามารถท�าราคาได้ดีขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
 โดยยอดขายของแผนกนี้ในปี 2559 สูงข้ึนถึงร้อยละ 20 จากปีก่อน แต่ก�าไรลดลง เพราะการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น การปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีจุดเด่นที่สามารถแข่งขันในตลาดและสร้างผลก�าไรได้ดีขึ้น

Oleochemical Products
 
 Industrial chemicals in this group are products derived from the manufacturing process of natural raw materials of 
various oils including palm, soybean, coconut, rice bran and animal fat.  Chemicals derived from such manufacture can 
be used in many industries, namely tire, plastic, oil, lubricant, coatings, paints, inks, cleansers, soaps, bath creams and 
many other products. 
 Prices of raw materials was dramatically increased than in the past year due to severe climate change resulting in 
low yields and even shortage of natural produces periodically, which causes such high production costs that some        
products cannot be competitive to the products from Malaysia and Indonesia, the world’s major palm oil manufacturers.  
The company then has to adjust its plans by developing additional products from the existing group by changing from a 
commodity type chemicals to specialty additives  to enhance the properties of products that can make better prices and 
be competitive in the market.     
 Sales of this Department in 2016 increased up to 20% from the previous year whilst profit dropped because of high 
competition in the market.  Thus, adjustment of strategies will contribute outstanding products with competitiveness and 
profitability in the market.
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ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

 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.  

•	 คลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่า ตัง้อยูท่ี ่ถนนบางนา – ตราด ก.ม. 18  ใกล้สนามบนิสวุรรณภมู ิ มพีืน้ทีร่วม  44,000  ตารางเมตร   
เป็นอาคารคลังสินค้าที่มีมาตรฐานสากล  และตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี 

 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 

 
 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

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. 
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

Good Corporate Governance
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 คณะกรรมการบรษิทั ได้มกีารด�าเนนิงานและปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามนโยบายทีก่�าหนดและสอดคล้องกบัข้อก�าหนด
กฎหมาย เนื่องจากตระหนักดีว่าการก�ากับดูแลกิจการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  
คณะผู้บริหารของบริษัท  ผู้ถือหุ้น สังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและรวมทั้งต้องมีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
อย่างต่อเนื่องด้วย ฉะนั้นการมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง  
เพราะการมมีาตรฐานการจดัการกจิการทีด่ด้ีวยการบรหิารงานอย่างมปีระสิทธภิาพและโปร่งใส ย่อมเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ 
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 ส่วนผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2559  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

•	 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
  บรษัิทฯ มรีะบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบ ระหว่างคณะกรรมการกบัคณะกรรมการบรหิารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการ
ได้ดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้  
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะมีการประเมินผลการด�าเนินงานอย่างรอบคอบและสม�่าเสมอ โดยเปรียบเทียบ 
ผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมาย 
ที่ก�าหนด ก็จะมีการประเมินหาสาเหตุและด�าเนินการแก้ไข  โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ  4 ครั้ง

 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 2016, 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:

•	 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.



32      บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2559

•	 จริยธรรมธุรกิจ
  คณะกรรมการบรหิาร  ได้จดัท�าแนวทางเกีย่วกบัจรยิธรรมธรุกจิ เพือ่รกัษามาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละสร้างการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการและพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน ในส่วนของคู่แข่งทางการค้า จะไม่ใช้วิธีท�าลายคู่แข่งด้วยวิธีที่ผิด แต่จะใช้วิธีสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น  
อีกทั้งข้อมูลที่ถือเป็นความลับทางการค้าและข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ผู้จัดหาสินค้า คู่ค้า และข้อมูล
เกี่ยวกับบุคลากร จะต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกองค์กร หรือพนักงานผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจหน้าที่ นอกจากน้ียังม ี
การรักษาสิทธิของกลุ่มลูกค้า โดยรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าภายในก�าหนดเวลา โดยค�านึงถึงผลในระยะยาว

•	 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
  บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR)  
ด้วยความตระหนักและให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ค�านึงถึงผลกระ
ทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และสังคม พร้อมทั้ง 
สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน
  บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

•	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
   บรษิทัฯ  มคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรมและมจีรยิธรรม ใส่ใจในการปฎบิตัติามกฎหมาย เคารพกฎระเบยีบของ
สังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

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

•	 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.

•	 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.
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•	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
   บริษัทฯ จะด�าเนินการเกี่ยวกับการก�ากับดูแล การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรอย่างรับผิด
ชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยส�าหรับพนักงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

•	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา 
   นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา ดังนี้
   ลกูค้า - บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขทางธรุกจิทีม่ต่ีอลกูค้าอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะในเรือ่งการบรกิารทีด่แีละคุณภาพ 
ของสินค้าที่มีมาตรฐาน
   คู่ค้าและคู่สัญญา - บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมี
หลักการช�าระเงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความเชื่อถือซึ่ง
กันและกัน 

•	 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
   บริษทัฯ มนีโยบายด้านสิง่แวดล้อมทีช่ดัเจน และถอืเป็นแนวปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั เช่น มมีาตรการป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและด�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมถึงบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะ
ท�างานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และปลูกจิตส�านึก เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

•	 การช่วยเหลือสังคม 
   บรษัิทฯ สนบัสนนุให้มกีารท�ากจิกรรมและโครงการต่างๆ เพือ่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมท�างาน
อาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

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

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

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

•	 Contributing to society
   the Company supports the implementation of CSR activities in a continuous manner.  It also encourages its staff 
to participate in volunteer work and socially beneficial activities in collaboration with the communities.
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•	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
   บริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจโดยตระหนักและให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของ
การมจีรยิธรรมทีด่ ีมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมกีารพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบในการด�าเนนิธรุกจิ และพฒันาสูอ่งค์กรแห่ง
ความยั่งยืน รวมถึงต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นด้วย
   หากพนักงานพบเห็นการกระท�าที่ผิดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ หรือการกระท�าท่ีเข้าข่าย
คอร์รัปชั่น บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรมได้ที่ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหาร
ทรพัยากรบคุคล หรอืผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ทัง้นีจ้ะรบัฟังทกุข้อร้องเรยีนอย่างเสมอภาค ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มรีะยะเวลาตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ซึ่งผู้ที่กระท�าผิด
จะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ โดยในปีที่ผ่านมา ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

•	 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
   ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์  อีก
ทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ 
คณะกรรมการทั้งหมด  ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

•	 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
o องค์กรและสภาพแวดล้อม 

    บริษัทฯ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การท�างานที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ  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 at least 
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 จึงมีการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าเพื่อการช�าระหนี้ในอนาคต มีประกันภัยส�าหรับสินค้าทั้งหมดทั้งที่อยู่ในระหว่างการจัดส่งและที่เก็บที่คลังสินค้า รวมทั้งมีการประกันภัย
ทรัพย์สินทั้งหมดทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์  นอกจากน้ียังมีระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พร้อมท้ังจัดท�า
แผนด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีศูนย์ส�ารองที่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องได้ทันที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส�านักงานของบริษัทฯ 

o การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกิจกรรมที่มีความส�าคัญเพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหาร
ก�าหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทฯ มีการก�าหนดวงเงินอนุมัติและอ�านาจอนุมัติตามล�าดับ
ต�าแหน่งของผู้บริหารที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

o ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
    ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ได้จัดให้มีข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะ
กรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ส�าหรับเรื่องการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างครบถ้วน
เป็นหมวดหมู ่และไม่เคยได้รบัแจ้งจากผูต้รวจสอบบญัชีว่ามข้ีอบกพร่องในเรือ่งนี ้ส่วนในเรือ่งของนโยบายบญัช ีคณะกรรมการบรษิทั ได้พจิารณา
แล้วเหน็ว่าฝ่ายบรหิารได้ใช้นโยบายบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัธรุกจิ    นอกจากนีก้ารเกบ็ส�ารองข้อมลูคอมพิวเตอร์ กม็รีะเบยีบการจดั
เก็บให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างชัดเจน   

o ระบบการติดตาม
    เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างสม�่าเสมอ ในปีที่ผ่านมา บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้ท�าการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ตามที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจ�าเป็น เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่ึงไม่ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีได้พบ 
จุดอ่อนในระบบการควบคุมภายในที่มีสาระส�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, EY 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
  บรษัิทฯ ค�านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามแนวทางบรรษทัภบิาลทีด่ ี  จงึให้ความส�าคญัแก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอ และให้ความสะดวกในทุกๆ ด้านเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมเข้าประชุมเพื่อจะได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิด
เห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าท�ารายการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ ก็จะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
      

•	 การประชุมผู้ถือหุ้น
  การทีบ่รษัิทฯ ได้รบัการประเมนิคณุภาพการประชมุผู้ถอืหุน้สามญัประจ�าปี 2559 ในระดบั “ดมีาก” แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัฯ ตระหนกั
ถึงความส�าคัญของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้
มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   ก�าหนดดังนี้

o ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
    บรษิทัฯ จะจดัส่งเอกสารการประชุมให้ผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วน มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่พยีงพอในแต่ละวาระ 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 2016 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      
    บรษิทัฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ ก่อนเริม่การประชมุ จะประกาศแจ้งจ�านวน สดัส่วนผูถ้อืหุ้น
ที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ พร้อมท้ังประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อ
ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
แทนได้ บริษัทฯ จึงได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่ก�าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารทุกท่าน จะให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ท�าให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้  เช่น  เดินทางไปต่างประเทศ หรือป่วย  การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
    อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้จัดด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ
นดัประชมุ จะไม่มกีารเสนอเรือ่งใดๆ ทีไ่ม่ได้แจ้งไว้ในระเบยีบวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า เพือ่ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเพิม่เตมิ นอกจาก
นี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 

o ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
    บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมพร้อมระบุผลของมติผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันท�าการถัดไป  และจัดท�า
รายงานการประชมุทีม่สีาระส�าคญัครบถ้วน  โดยมกีารบนัทกึข้อซกัถามและการอภปิรายแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ส�าคญัของผู้ถอืหุน้ในรายงาน
ประชุม พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบต่อไป

 3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
  บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ีาองค์กรจะมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืได้ จ�าเป็นต้องให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มลูกค้า ฝ่ายจัดการและลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชีอิสระ  ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่  คู่แข่ง และเจ้าหนี้
  ดงันัน้บรษัิทฯ จงึได้สนบัสนนุให้มกีารร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัฯ และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ อย่างมรีะบบ ถกูต้องตามข้อก�าหนด
ของกฎหมาย  และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ  จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย

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.

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.

 3)  Rights of Stakeholders
  The Company fully realizes that, to achieve sustainable growth, the organization needs to recognize the importance of 
the rights of all groups of stakeholders including customer groups, the management, employees, trading partners, shareholders and 
investors, independent auditors, the public sector, and the community in which the Company is located, competitors and lenders.
  As a result, the Company supports collaboration between the Company and the various groups of stakeholders in a 
systematic manner and in line with the legal requirements, taking into account the Code of Business Ethics.  Such collaboration 
brings about confidence and satisfaction of all the stakeholders concerned.
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•	 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  กรณีที่บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ก�าหนดให้ 
การท�าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามสภาพการณ์ปกติ และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส�าคัญ
  ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องน�าการท�ารายการดังกล่าว ขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะท�าธุรกรรม ยกเว้นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท เคยอนุมัติไว้แล้ว 
และหากรายการที่เกี่ยวโยงกันมิได้เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าปกติ ก็จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  เพือ่ให้บรษัิทฯ มข้ีอมลูประกอบการด�าเนนิการตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยง ซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์  
และวิธีรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้
  1. ได้ก�าหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 
กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
  2. กรรมการและผูบ้รหิารใหม่ (เข้ารบัต�าแหน่งตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2552)  ให้จดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสีย ส่งให้เลขานกุารบรษิทัฯ 
ภายใน 5 วันท�าการ
  3. หากมข้ีอมลูเปลีย่นแปลงจากทีเ่คยรายงานไว้  ให้กรรมการและผูบ้รหิารจดัส่งแบบรายงานการมส่ีวนได้เสยี ฉบบัแก้ไขเปลีย่นแปลง 
ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 5  วันท�าการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
  4. กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
  5. เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้แก่ ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ทุกครั้งที่ได้รับแบบรายงาน  

•	 Transactions that may give rise to a conflict of interest
  In the case that the Company transacts with major shareholders, directors, executives or related parties, the Company 
requires that such transactions will be executed normally and follow the same practices as in the case of outsiders, taking into 
consideration the best interests of the Company and all the shareholders.
  In the case that the Company or its subsidiary agrees to execute a related-party transaction, the Company or its 
subsidiary will comply with the provisions stipulated in the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551.  The director, executives, 
or the related party has to submit the transaction to the Board of Directors for approval prior to execution of the transaction, 
except for the related-party transaction which is executed in line with the principle established previously by the Board of 
Directors.  In the case that the related-party transaction is not a normal business transaction, the transaction is subject to approval 
at the shareholders’ meeting.
  In order that the Company has supporting information in complying with the requirements imposed on the execution 
of the related-party transaction which may give rise to a conflict of interest or result in reciprocal transfers of the resources of 
the Company or its subsidiary, the Board of Directors has established the conflict of interest rules and a reporting procedure to 
be followed by directors, executives, and related parties.  The related details are as follows:
  1. The Company already developed a form to be used by directors, executives, and related parties in reporting their 
conflict of interest, effective from 1 July 2009.
  2. Newly appointed directors and executives (assuming their position from 1 July 2009) are required to prepare a 
conflict of interest report and submit it to the corporate secretary within five business days.
  3. If there is any change in the information given previously in the report, the directors and executives are required 
to submit their revised report to the corporate secretary within five business days after the change takes place.
  4. The directors and executives are required to prepare and submit their conflict of interest report once a year within 
December.
  5. The corporate secretary is required to send the Chairman of the Board of Directors and the Chairman of the Audit 
Committee copies of the conflict of interest reports prepared by the directors and executives, once the reports are received.
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•	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น�าข้อมูลภายในไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอ่ืนอย่าง 
เข้มงวด ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยจะเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล เช่น ผู้สอบบัญชีและฝ่ายกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการน�าข้อมูลภายในไปใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม หากฝ่าฝืนจะมี 
ความผิด ต้องได้รับโทษทางวินัย อีกท้ังกรรมการและผู้บริหาร ก็รับทราบและปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง 
การถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์   
ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือจ�านวนเท่าใด นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการก�าหนดนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในบริษัท ในการป้องกัน 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ข้อมูล อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ ต้องได้รับอนุมัติให้น�ามาใช้อย่างถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมาย

 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งผลการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็น
ตวัเงินและไม่เป็นตวัเงนิให้เป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลาและโปร่งใส เพือ่ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
จงึได้มกีารเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูต่างๆของตลาดหลกัทรพัย์และเวบ็ไซต์ของบรษิทั http://www.whitegroup.
co.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้รับทราบโดยตรง
  แม้ว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสาร
  กจิกรรมตา่งๆ กบัผูล้งทนุทีเ่ป็นสถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะหท์ัว่ไปและภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง แต่กม็กีารมอบหมายใหผู้อ้�านวยการ
ฝ่ายบญัช ีการเงนิและปฏบิตักิาร ท�าหน้าทีใ่ห้ข้อมลู โดยตดิต่อขอทราบข้อมูลบรษิทัได้ที ่โทร 0-2381-9923 หรอืที ่e-mail address : operate1@
whitegroup.co.th

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

 4) Information Disclosure and Transparency
  The Board of Directors places strong emphasis on the disclosure of its material information including its business 
performance, both monetary and non-monetary, ensuring that the disclosed information is accurate, complete, timely and 
transparent.  To be fair to all parties concerned and to comply with legal requirements, the Company disseminates information 
via the Stock Exchange of Thailand’s distribution channels and media as well as via the Company’s website (http://www.
whitegroup.co.th).  The objective is to disseminate information to investors and stakeholders directly.
  The Company has not yet established an investor relations unit responsible for disseminating information and news 
on various activities to institutional investors, shareholders, as well as analysts and the state agencies concerned.  However, it 
has assigned the Commercial Director as the person in charge of providing such information.  To obtain information about the 
Company, please phone 0-2381-9923 or email him at operate1@whitegroup.co.th.
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•	 นโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
o ค่าตอบแทนกรรมการ  

   บรษิทัมนีโยบายจ่ายเบีย้ประชมุเป็นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ โดยค่าเบีย้ประชมุส�าหรบัประธานกรรมการ 100,000.- 
บาทต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อครั้ง ซึ่งได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนกรรมการที่ได้
รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ตามปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ได้มี
การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเช่นกัน  

o ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร 
   ในปี  2559 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2559 เบี้ยประชุม (บาท)

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

500,000
200,000
250,000
100,000
200,000
250,000
250,000
250,000
250,000

รวม 2,250,000

•	 Policy on Remuneration of Directors and Executives
o Remuneration of Directors

The Company has adopted a policy to pay a meeting allowance. By payment of meeting allowance for the chairman 100,000.- 
baht/session and payment of meeting allowance for the directors at 50,000.- baht/person/session.
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.

o Remuneration for the Board of Directors and Executives
The details about the payments of the monetary remuneration in 2016 are as follows:

Remuneration for the Board of Directors Meeting Allowance in 2016 (baht)

1.    Mr. Sidh Prarusudamkerng 500,000

2.    Mr. Ratch Osathanugrah 200,000

3.    Mr. Thana Chaiprasit 250,000

4.    Mr. Niti Osathanugrah 100,000

5.    Mr. Salin Pinkayan 200,000

6.    Assistant Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 250,000

7.    Miss Chantrakarn Srisawadi 250,000

8.    Mr. Somchai Chaisuparakul 250,000

9.    Mrs. Araya Tejanant 250,000

Total 2,250,000
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ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 ค่าตอบแทน (บาท)

1.   ผศ.ดร. พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย
2.   นายสลิล ปิ่นขยัน
3.   น.ส. จันทรกานต์  ศรีสวัสดิ์                          

539,500
129,688
129,688

                                รวม 798,876
  
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (กรรมการบริหาร 2 ราย และผู้บริหาร 2 ราย)

รายละเอียด จ�านวนราย ปี 2559 ค่าตอบแทน (บาท)

เงินเดือน 17,889,7324

โบนัส/ เงินรางวัลตามผลงาน 4 12,521,879

ค่าตอบแทนอื่น * 4 318,490

  รวม 30,730,101

* เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่าเสื่อมรถยนต์ ค่าตอบแทนการขายและเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน

o ค่าตอบแทนอื่น
   ทั้งนี้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารอื่นๆ

Remuneration for the Audit Committee Remuneration in 2016 (baht)

1.    Assistant Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 539,500

2.    Mr. Salin Pinkayan 129,688

3.    Miss Chantrakarn Srisawadi 129,688

                        Total 798,876

Remuneration paid to the Executive Committee and Executives (2 Executive Directors and 2 Executives)

Particulars Number of Persons Remuneration in 2016 (baht)

Monthly salaries 4 17,889,732

Bonuses/performance allowance based on performance 4 12,521,879

Other remuneration * 4 318,490

Total 30,730,101

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

o Other Remuneration
   There was no other non-monetary remuneration paid to directors, executive directors and other executives.
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 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

•	 การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการมีก�าหนดการประชุมเป็นประจ�าทุก 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง
จะมกีารก�าหนดระเบยีบวาระการประชมุไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน ซึง่จะมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานของแต่ละไตรมาส โดยเลขานกุาร
บรษิทั จะจดัหนงัสอืเชญิประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง ก่อนการประชมุล่วงหน้า 5 วนัท�าการ เพือ่ให้คณะกรรมการ
ได้ศึกษาข้อมูล และเตรียมข้อมูลเพิ่มให้พร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง อีกทั้งได้มีการ
จดบันทึกการประชุมโดยเลขานุการบริษัทฯ และลงนามรับรองโดยประธานกรรมการบริษัทฯ และจะมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองไว้ทั้งหมด ซึ่งพร้อมให้คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
  ในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุมจ�านวน 5  ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม

1.   นายสิทธิ์ ปรุศุด�าเกิง 5

2.   นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 4

3.   นายธนา ไชยประสิทธิ์ 5

4.   นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 2

5.   นายสลิล ปิ่นขยัน 4

6.   ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย                        5

7.   น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ 5

8.   นายสมชัย ไชยศุภรากุล 5

9.   นางอารยา เตชานันท์ 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.
 Five meetings of the Board of Directors were held in 2016. Each director’s meeting attendance could be summarized as 
follows:

List of Members of the Board of Directors Number of Meetings Attended
1.    Mr. Sidh Prarusudamkerng 5
2.    Mr. Ratch Osathanugrah 4
3.    Mr. Thana Chaiprasit 5
4.    Mr. Niti Osathanugrah 2
5.    Mr. Salin Pinkayan 4
6.    Assistant Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai 5
7.    Miss Chantrakarn Srisawadi 5
8.    Mr. Somchai Chaisuparakul 5
9.    Mrs. Araya Tejanant 5
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•	 คณะอนุกรรมการ
  คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ซึง่จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 
2543 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ในปี 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย ประธาน (กรรมการอิสระ) 
   (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน)
  2. นายสลิล ปิ่นขยัน   กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  3. น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
   นางอารยา เตชานันท์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (เลขานุการบริษัท)

  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม�่าเสมอ ในรอบปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้เชิญคณะผู้ตรวจสอบบัญชี 
เข้าร่วมประชุมด้วย 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี
  ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมี
ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก  
  บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แต่มีการจัดท�าโครงสร้างเงินเดือนและกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ี 
เหมาะสม  โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมาก รวมทั้งพิจารณาผล
การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ประกอบด้วย อย่างไรกต็ามการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นก่อน
 

•	 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 2016 was as follows:

1.    Assist. Prof. Dr. Pimpana Peetathawatchai
      (Who is specialized in accountancy and finance)
2.    Mr. Salin Pinkayan
3.    Miss Chantrakarn Srisawadi
      Mrs. Araya Tejanant

Chairperson (independent director)
Member (independent director)
Member (independent director)
Secretary of Audit Committee
(Company’s secretary)

 The Audit Committee meets regularly.  In 2016, 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.
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•	 รายงานของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาดังปรากฏในรายงานประจ�าปี ในส่วนของรายงานคณะกรรมการ 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) งบการเงินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รบัรองทัว่ไป โดยมกีารวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลว่างบการเงนิแสดงข้อมลูไม่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 
การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ป็นจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ และหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทฯ ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ ล้วนเป็น
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้ กไ็ด้มกีารสอบทานให้บรษิทัมกีารปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชแีละเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ เพือ่งบการเงนิดงักล่าวจะได้ถกูต้องตามทีค่วร และได้จดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง
ทั่วไป     
 

•	 การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
  คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักดีถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และเข้าใจ
หลักการในการท�าหน้าที่กรรมการที่ดี  จึงมีการศึกษากฎระเบียบต่างๆ  ทั้งที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีกรรมการ 6 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัดด้วย
  อกีทัง้คณะกรรมการของบรษิทัฯ กเ็ป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถหลากหลายสาขา ทัง้ด้านธรุกจิและทางด้านการเงนิ จงึมส่ีวนร่วมใน
การก�าหนดทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

•	 Knowledge and 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.
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•	 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�าหนดขอบเขตหน้าที่และ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน

•	 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 

Corporate Social Responsibility (CSR)
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  ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
 
 โครงการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาทุกปี ในปี 2559 โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ    
สิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมีดังนี้ 
 
 1.  โครงการปลูกป่า
 โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง และในปี 2559 พนักงานบริษัทฯ     
ได้ร่วมกนัจดักจิกรรมปลกูต้นไม้ 500 ต้น หรอื จ�านวน 5 ไร่ เพือ่สนบัสนนุโครงการฟ้ืนฟปู่าสงวนแห่งชาตทิีถ่กูบกุรกุท�าลาย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ       
ป่าพยุางและป่าพุสามซ้อมน ท้องที ่ต�าบลทุง่หลวง อ�าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุ ี  เพือ่อนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมและฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิที่ถูก
บุกรุกท�าลายให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา 

 2. โครงการช่วยเหลือสังคม
 -  บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” จัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย  โดย ในวันที่  7 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ             
ได้ร่วมกันบริจาครถเข็นนั่งขนาดเล็กส�าหรับเด็กพิการ จ�านวน 7 คัน ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย  อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อน�าไปมอบ
ให้กับเด็กพิการในวัยเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
 -  ทางด้านการศึกษา โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด อุปกรณ์การ
เรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนสีวะรา ตั้งอยู่ที่ ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นประโยชน์ทางการศึกษา พร้อมทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ 
 -  บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ไมเนอร์ ซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารส�านักงานของบริษัทฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 
โดยจัดที่ อาคารส�านักงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2559 ได้จัดให้มีขึ้นจ�านวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม และครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤศจิกายน 

 3. โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมการการอนุรักษ์พลังงาน โดยทางบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานออกเป็น          
3 มาตรการดังนี้

 1) มาตรการการประชาสัมพันธ์และปลูกจิตส�านึกด้านพลังงาน
  • รณรงค์ให้มีการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
  • รณรงค์ให้ใช้น�้าอย่างประหยัด
  • รณรงค์ให้ใช้กระดาษ Re-use

 2) มาตรการด้านการจัดการ
  • จัดมาตรการปิดแอร์และปิดไฟฟ้าแสงสว่างตอนพักที่ยง
  • ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศของส�านักงานที่ 25 องศา

 3) มาตรการด้านการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน 
  • โดยในปี 2559 ทางบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการเปลีย่นหลอดไฟชนดิฟลอูอเรสเซนต์ 36w เป็นหลอดชนดิ  LED  T8-12w  ซึง่กนิก�าลงัไฟ
ที่ต�่ากว่ามากและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น



 The company has been continually running Corporate Social Responsibility (CSR) and environmental projects.        
The projects operated in 2016 are as follows. 
 
 1.  Reforestation Project
 The main activity that the company has been conducting on a continuous basis is the Reforestation project.  In 2016 
employees all together was planting 500 trees or 5 rai to support restoration of the damaged natural forests called Pu Yang 
and Pu Sam So Mon in Tambon Tungluang, Amphor Pak Tor, Ratchaburi province.  This is to preserve and protect national 
forests from destruction to become fertile again.   
 
 2. Social Responsibility Project
 - The company has supported the project “ Wheelchairs for the Disables” organized by Thai with Disability 
Foundation.  On July 7, 2016 the company donated 7 small sized wheelchairs for disabled children to Thai with Disability 
Foundation, Pak Kred, Nonthaburi to disseminate to children at school age with disabilities at various schools across the 
country.
 -  For Education, the company including employees gave donation to buy 1 set of computer, teaching aids and sports 
equipment for Siwara school located in Tambon Yang Hak, Amphor Pak Tor, Ratchaburi province to be used for teaching 
management and internet search for educational benefits including rice and dried foods for school lunch on July 23, 2016.
 -  The company joined forces with Minor International Pcl, the tenant of the company’s office building, to conduct 
blood donation activity for the Thai Red Cross Society at the company’s office building for 4 times – the 1st time on February 
24, the 2nd on May 26, the 3rd on August 25 and November 22 for the fourth time.

 3. Energy Conservation Project
 The company is aware of environmental and energy conservation, so three measures regarding energy conservation 
are established as mentioned hereunder. 

 1) Public Relations and Energy Consciousness Measure
  • Campaign to use stairs instead of elevator to save energy and exercise for good health
  • Campaign to use water economically
  • Campaign to use re-use papers

 2) Management Measure
  • Measure to turn off air conditioners and lights at lunch break
  • Measure to adjust room temperature of the office at 25 degree Celsius  

 3) Equipment Replacement Measure 
  • In 2016 the company has replaced 36w fluorescent bulbs with a T8-12w LED bulbs which consume lower 
power and lasts longer. 

Corporate Social Responsibility (CSR)
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ปัจจัยควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ความเสี่ยงส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559  สรุปได้ดังนี้
 
 • ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
   แม้บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นจ�านวนมากรายและเป็น
ระยะเวลานาน แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์รายใดรายหน่ึงอาจบอกเลิกการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่ามาทดแทนแล้ว แต่คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กับลูกค้าสักระยะเวลาหนึ่ง อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

 • ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
   ฐานลกูค้าของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส�าหรบัธรุกจิหลกัคอื การจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์อตุสาหกรรม  ตูน้ริภยั และระบบเตอืนอคัคภียั  
ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�าคัญ  เนื่องจากลูกค้ามีจ�านวนมากราย  และมีการกระจายครอบคลุมทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย   และ
ผู้จ�าหน่ายที่กระจายอยู่ท่ัวประเทศ อีกท้ังฝ่ายบริหารมีการก�าหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ และฝ่ายบริหารยังเชื่อว่าความเส่ียงจากการให้สินเช่ือจะไม่เกินจ�านวนเงินที่ได้
ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้แล้วในภาวะปกติ   นอกจากจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้น  
   ส่วนการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จัดว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ           
ในปี 2559 ประมาณร้อยละ 9.0 ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
   สินค้าที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดจ�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  ในการขอวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้
ระยะสั้นจากธนาคาร  1  แห่ง  เป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท  ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการที่อาจถูกฟ้องร้องในฐานะผู้ค�้าประกันตามจ�านวนมูล
หนี้  สูงสุดไม่เกิน  5 ล้านบาท แต่เนื่องจากฐานะการเงินของบริษัทย่อยในปี 2559 อยู่ในระดับดี บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงจากภาระค�้าประกัน
ดังกล่าว
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   Risk Factors and Risk Management 

Significant Risks that may affect the Operating Results of the Company and its Subsidiaries in 2016 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 2016,   
the Company’s largest customer account for only 9.0 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 2016 was quite good so there was no risk in 
such collateral security.
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โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
Revenues of the company and its subsidiary

สามารถแยกตามส่วนงานธุรกิจได้ดังนี้
Breakdown by business segments are as follows:

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million  Baht

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ด�าเนินการโดย
Operate by:

% 
การถอืหุน้
ของบริษัท

% of 
Holding

2559/2016
รายได้

Revenues
%

2558/2015
รายได้

Revenues
%

2557/2014
รายได้

Revenues
%

• ธุรกิจน�าเข้าและ 
จัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์   
อุตสาหกรรม
Import and distribution 
of industrial  chemicals  

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)

White Group  
Public Co., Ltd.

935.2 85.6 903.8 85.1 882 83.5

• ธุรกิจให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ 
Property Rental 
Business

136.8 12.5 132.6 12.5 137 13.0

• ตวัแทนจ�าหน่าย 
ประตมูัน่คงและระบบ 
เตอืนอคัคภีัย ผู้ผลิตและ
จ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์โอลิโอ
เคมิคัล 
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 21.0 1.9 25.2 2.4 37 3.5

รวม / Total 1,093.0 100.0 1,061.6 100.0 1,056 100.0

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

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
ประตูมั่นคงและ
ระบบเตือนอัคคีภัย
ผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

30,000,000 29,755,000 99.18

F.B. (Thailand) 
Ltd. 

75 Soi Rubia,
Sukhumvit 42 Road,
Phrakhanong,
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   

เคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมน�้ำมันและปิโตรเคมี
Chemicals for Petroleum and Petrochemicals

Lubricant Additives
 - Crankcase Additives
 - Driveline Additives 
 - Industrial Additives 
 - Metal Working Additives
Lubricant Oil 
 - HDEO 
 - PCMO 
 - Industrial oil 
 - Brake fluid
Refinery Additives 
 - Antiicing 
 - Antioxidant  
 - Antistatic 
 - Cetane Improver 
 - PPD/CFPP
Synthetic Base    
 - Polyalpha Olefins
 - Synthetic Ester Base 
PIB (Polybutenes) 

- Liquid Dyes and Marker for Petroleum Applications   

- Flame Retardants 
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 -  Flavor for beverage and sweet application, Flavor for savory food
 -  Antioxidant Food Grade, TBHQ
  Tea Extract Powder or Instant Tea Powder
  (Black Tea, Green Tea, Oolong Tea, Chrysanthemum, Purer Tea, 
  Assam Tea, 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

ผลิตภัณฑ์
PRODUCTS   

เคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมอำหำร
Flavours and Food Ingredients
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- Dehydrated Culture Media and Ingredients
- Prepared Culture Media   
- Rapid Testing Kits
- Reagents, Buffers, Enzymes and Stains
- Serology and Immunology Test Reagents
- Hygiene Monitoring Systems
- Molecular Diagnostics Reagents
- FACs Microcount : Flow Cytometry Technology for Microbiological QC
- MicroBio µ3D Fully automated rapid microbial detection system

- 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 

ผลิตภัณฑ์
PRODUCTS   

เคมีวิเครำะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร
Analytical Chemicals and Laboratory Equipment
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- Specialty Chemicals for Coating Applications
- Specialty Solvents for Coating, Inks Applications 
- 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        

ผลิตภัณฑ์
PRODUCTS   

เคมีภัณฑ์อุตสำหกรรมเคลือบผิวและพลำสติก
Chemicals for Coating and Plastic Industry
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- Specialty Chemicals for Coating Applications
- Specialty Solvents for Coating, Inks Applications 
- 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        

ผลิตภัณฑ์
PRODUCTS   

-  Fatty Acids  
 -  Stearic Acid, Oleic Acid, Coconut Fatty Acid, Soyabean Fatty Acid, 
  Tallow Fatty Acid, Rice Bran Fatty Acid, Fatty Acid Formulations. 
-  Triglycerides 
 - 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 

ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
Oleochemical Products
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
Connected persons

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
      Assistant Professor 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) Limited
 

A = ประธานกรรมการ
        Chairman
B = กรรมการ
        Director
C = กรรมการบริหาร
        Executive Director
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน
Opinion of the Audit Committee regarding connected Transactions

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรียน คณะกรรมการบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับงบการเงินประจ�าปี 2559 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ฝ่ายบริหารได้จัดท�าขึ้น และมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตาม
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผลตามที่ได้ผ่านการพิจารณาของผู้บริหาร

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

      ขอแสดงความนับถือ

            ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24th February 2017

Subject Opinion of the Audit Committee regarding White Group Public Co., Ltd.’s inter-related transactions for the year
 ended 31st December 2016

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

Attachment Detail of the inter-related transactions

 Regarding the connected transactions disclosed in the 2016 annual financial report for the year ended 31st 
December 2016 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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รำยกำรระหว่ำงกัน
Connected Transactions

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
The significant business transactions with related parties incurred during the year ended 31 December 2016 can be 
summarized as follow:

(หน่วย : บาท)
(Unit : Baht)

ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์
Company Name and 

Relationship

ลักษณะรายการ
Related party 
transactions

มูลค่า
ปี 2559
Amount
For 2016

ยอดคงค้าง
ณ 31 ธ.ค.2559
Balance as of
31 December 

2016

นโยบายในการก�าหนดราคา
Pricing Policy

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด
(เป็น บริษัทย่อย 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
ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการ
Rental Income from 
factory and service
ค่าขายสินค้า
Sales goods
ค่าขายอุปกรณ์
Sales equipment
ค่าซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์
Purchase goods
ค่าบริการอื่น
Other service fees

288,000.-
         

2,400,000.-

50,396.-  
      

-
     

91,743,235.-

21,222.-  

-

-

-

-

8,556,294.-

-

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

8,652,000.- - ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
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ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์
Company Name and 

Relationship

ลักษณะรายการ
Related party 
transactions

มูลค่า
ปี 2559
Amount
For 2016

ยอดคงค้าง
ณ 31 ธ.ค.2559
Balance as of
31 December 

2016

นโยบายในการก�าหนดราคา
Pricing Policy

บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
Tune Insurance Public Co., Ltd.
(เดมิชือ่ “บริษัท โอสถสภา ประกนัภยั 
จ�ากัด”)
 (Formerly known as 
“Osotspa Insurance Co., Ltd.”)
(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มโอสถ
สภาและกรรมการคนเดียวกัน )
(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

ค่าเช่าอาคารส�านักงาน
Rental Income from      
office building

ค่าบริการอื่น
Other service fees

2,207,862.-

730,800.-

56,431.-

268,002.-

1,360.-

38,014.-

ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงทางการค้าปกติ
On normal commercial 
terms and conditions

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

ค่าขายสินค้า
Sales

1,138,750.- 113,688.- ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin 

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

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

970,760.-

86,360.-

-

31,894.-

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
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ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์
Company Name and 

Relationship

ลักษณะรายการ
Related party 
transactions

มูลค่า
ปี 2559
Amount
For 2016

ยอดคงค้าง
ณ 31 ธ.ค.2559
Balance as of
31 December 

2016

นโยบายในการก�าหนดราคา
Pricing Policy

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

2,918,400.-

694,250.-

-

80,286.-

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

908,160.-

61,980.-

-

19,903.-

ราคาต้นทนุบวกก�าไร
ส่วนเพิม่
Cost plus margin

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
Cost plus margin
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร

Management Structure 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ 
 • คณะกรรมการบริษัท 
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารจัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท
          

คณะกรรมกำรบริษัท
 
นายสิทธิ์ ปรุศุด�าเกิง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   - จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ  -หุ้น ลดลงจากปี  2558  จ�านวน -  หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม -  บริหารธุรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์  กรรมการ* 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท        - จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจากปี  2558  จ�านวน -  หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  -  ปริญญาโท สาขาการบัญชี Southern Illinois University, สหรัฐอเมริกา  

นายธนา ไชยประสิทธิ์ กรรมการ*  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   - จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ 102,000  หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน -  หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม -  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  -  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

The Company’s management structure consists of :
 • The Board of Directors
 • The Audit Committee
Managing Director and Deputy Managing Director are authorized to supervise the company’s regular management.

Board of Directors

Mr. Sidh Prarusudamkerng Chairman, Independent director
Shareholding - shares decrease from 2015 in total - shares
Education/Training Background -  Business Administration, Assumption Commercial College

Mr. Ratch Osathanugrah Director*
Shareholding -  shares decrease from 2015 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 2015 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 2558 จ�านวน -  หุ้น  
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  -  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - 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  2558  จ�านวน -  หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                    
  - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2553)
        
ผศ. ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย กรรมการอิสระ    
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  - จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจากปี  2558  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 2015 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 2015 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 2015 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 2558 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 2558 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 2558 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 2015 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 2015 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 2015 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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กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท       

 *กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือกรรมการสองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน                                                                  

ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

กำรสรรหำกรรมกำร
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการ
• คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้สรรหากรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ
 2) ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใช้วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคน หรอืคราวละหลายคน ด้วยวธิกีาร
อื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนน
เสียง แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
• ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 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 2016, the Board of Directors organized five meetings.

Recruitment and Selection of Directors
 Composition and Appointment 
• The Board of Directors is responsible for selecting directors while shareholder’s meeting is accountable for  
appointing the directors in accordance with the following principles and procedures.
 1) One shareholder has one vote per one share holding.
 2) Election of directors can be done in various ways including individuals or group voting as approved by the meet-
ing’s unanimity. On each voting, shareholder must vote with all votes they have according to section 1) mentioned above. 
They are unable to give their votes to other directors.
 3) On voting, majority is accepted. In case of tie, on additional vote from chairman will be final.
• In Shareholder’s Annual Meeting, one third of directors must resign from position, if total number of directors can be 
divided equally in three quarters, the most proximal one third.
• Directors must resign is the one who has been in longest length of service.
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ผศ. ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย          
ประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน)   
        
นายสลิล ปิ่นขยัน        
กรรมการตรวจสอบ        

น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์        
กรรมการตรวจสอบ        

นางอารยา เตชานันท์       
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ       

กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
     
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการก�ากับดูแลที่ดี การบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส มี
ระเบยีบแบบแผนและเปน็ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑข์องหนว่ยงานก�ากบัดแูลและระเบยีบข้อบงัคับของบรษิัท ดังนัน้ จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อเป็นองค์กรอิสระท่ีจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการสอบทานข้อมูล
ทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น การสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทก�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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 เพือ่ให้การแต่งตัง้และการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมหีลกัเกณฑ์  มปีระสทิธผิล และเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดท�ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังต่อไปนี้
 1.  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้
  1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  1.3  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย 
   ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  1.4  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน 
   ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  1.5  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 
   ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  1.6  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
   โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
   1.6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   1.6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
   1.6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   1.6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   1.6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   1.6.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   1.6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตร
   1.6.8 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
    จากคณะกรรมการบริษัท
  1.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 To make the appointment and performance of Audit Committees effective and to achieve the satisfactory mission, 
the Board of Directors establishes a Charter of Audit Committee as detailed below;
 1.  Audit Committee’s core responsibilities assigned by the Board of Directors include;
  1.1 Review the accuracy and reliability of the company’s financial statement properly.
  1.2 Review the adequacy and efficiency of internal control system.
  1.3 Review the company’s compliance with Stock Exchange of Thailand’s requirement, rules regulations, and 
related laws.
  1.4 Select and nominate the independent qualified persons as company’s external auditors , propose them 
the remuneration appropriately, attend the meeting with the auditors without management attendance at least once a 
year.
  1.5 Review compliance with the Securities and Exchange Act, the SET requirement for all connecter transaction 
disclosure or conflict of interest disclosure to ensure the maximum benefit to the company.
  1.6 Prepare the report of the Audit Committee for submission to the Board of Directors and for publication in 
company’s annual report. Such report must be signed by the Audit Committee Chairman and must contain the following 
detail;
   1.6.1 Comments on accuracy, completeness and reliability of the company’s financial report.
   1.6.2 Comments on adequacy of the company’s internal control system.
   1.6.3 Comments on law compliance in accordance with the Securities and Exchange laws, regulations of 
the Stock Exchange, and laws relating to company’s business.
   1.6.4 Comments on the appropriateness of the auditors.
   1.6.5 Comments on the conflict of interest.
   1.6.6 A number of Audit Committee’s Meeting and the attendance of individual audit committees.
   1.6.7 Comments on overall observation in which the audit committee receives from performing their duties  
    in accordance with the established charter.
   1.6.8 Other items that shareholders and general investors should know under the scope of responsibilities  
    assigned by the Board of Directors.
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 2. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ 
  อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินการของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท 
  เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
  2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทั

 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ

 1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
 2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระโดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้
  ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี 
   ความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั  
   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
   ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและ 

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

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

Qualification of the Audit Committee

 1. Being appointed by the Board of Directors and the Shareholder’s Meeting as audit committee.
 2. Being an independent directors whose qualifications shall meet the following criteria;
  a. Holding shares not exceeding one percent of the total number voting rights of the company, its parent  
   company, subsidiary, affiliate, or juristic person which may cause conflicts of interest, including the shares  
   held by related persons of the independent directors.
  b. Neither being nor having been an executive directors, employee, staff or advisor who receives salary, or  
   controlling persons of the company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or  
   juristic person which may cause conflicts of interest unless the foregoing status had ended not less than  
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   บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี 
   อ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่ 
   อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ 
   กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจม ี
   ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น 
   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 
   บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
   มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 
   ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ 
   ผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคล ให้รวมถงึการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิารหรอืหุ้นส่วนผู้จดัการ 
   ของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  ซ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
 3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
  บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงาน 
  ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน  
  ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

   two years prior to date of application filing with the SEC.
  c. Not being a person related by blood or registration under laws such as father, mother, spouse, sibling, and child, 
including the spouses of the children of the executive, major shareholder, controlling person, or persons nominated as the 
company and its subsidiary.
  d. Not having a business relationship with the company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level  
subsidiary or juristic person which may cause conflicts of interest, in the manner which may interfere with his independent judg-
ment, and neither being nor having been a major shareholders, non-independent director or executives of any person  
having business relationship with the company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or juristic person 
which may cause conflicts of interest  unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of 
application filing with SEC.
  e. Neither being nor having been an auditor of the company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level 
subsidiary or juristic person who may cause conflicts of interest, and not being a major shareholder, non-independent directors, 
executive, or partner or an auditing firm which employs auditors of the company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-
level subsidiary or juristic person which may cause conflicts of interest unless the foregoing relationship has ended not less than 
2 two years from the date of application filing with the SEC.
  f. Neither being nor having been any professional advisor including legal or financial advisors who receives annual 
service fee exceeding two million Baht from the company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or  
juristic person which may cause conflicts of interest, and neither being nor having been major shareholders, non-independent 
director, executive, or partner of the professional advisor unless the foregoing relationship has ended not less than 2 two years 
from the date of application filing with the SEC.
  g. Not being a director who has been appointed as representative of the company’s directors, major shareholders 
or shareholder who are related to the company’s major shareholders.
  h. Not having any characteristics which make him incapable of expressing independent opinion with regard to the 
company’s business affairs.
 3. Not being a director assigned by the Board of Directors to partake in business decision of the company, its parent 
company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or juristic person which may cause conflicts of interest.
 4. Not being a director of other listed company, which are the parent company, subsidiary, same-level subsidiary.
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อ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร

 • เป็นผูน้�าในการบรหิารงานของบรษิทั ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และแผนงานทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  
  หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  
 • เป็นผู้พัฒนาขีดความสามารถของบริษัท เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้
 • มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานต่างๆ เพื่อให้มีการจัดการที่ดี และให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ปฏิบัติ 
  งานเฉพาะอย่างแทนได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท
 • พิจารณารายการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ตกลงเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
  ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ตามความหมายที่ก�าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  ที่ใช้บังคับกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี   
  ทั้งนี้จะต้องให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
 • มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินกิจการของบริษัท และมีอ�านาจในการสั่งจ่ายเช็ค และลงนามในเอกสารการเงินของ 
  ธนาคารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป  

 5. Having the same duties as those prescribed in the regulation of the Stock Exchange of Thailand concerning the  
  qualifications and scope of work of the Audit Committee.
 6. Having sufficient knowledge and experience to perform duties as audit committee member provided that at least  
  one member of Audit Committees must have sufficient knowledge and experience to review the reliability of financial  
  statements.

Scope of Authority of Managing Director

 • To lead the company’s management to meeting the objectives, regulation and work plan approved by the  
  Board of Directors or shareholder’s meeting resolution for the maximum interest of the company.
 • To develop the company’s capacity to compete with the competitors.
 • Have authorization to appoint the working committee for the effective and successful management and to grant  
  the sub-authorization to other people so they can perform particular duty on behalf of the Managing Director  
  under the jurisdiction of related laws.
 • Follow-up and evaluate the company’s performance continually to prevent any risk caused by internal and  
  external factors.
 • In case the company or subsidiaries make a decision to enter into any connected transaction or acquisition or  
  disposition of the assets of the company or its subsidiaries as specified by the Notification of the Stock Exchange  
  of Thailand regulation listed the company’s connected transaction or acquisition or disposition of the assets,  
  as the case may be, the company shall comply with the rules and procedures stipulated by such Notification.
 • Have authorization to approve the company’s payment, write a cheque, and sign any financial document  
  approved by the Board of Directors.
 • Perform other duties as assigned by the Board of Directors intermittently.
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อ�ำนำจหน้ำที่ของรองกรรมกำรผู้จัดกำร

 • ควบคุมดูแลการบริหารงานประจ�าวันของบริษัท
 • ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
 • มีอ�านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนโอนย้ายข้ามสายงาน หรือการให้พ้นจากการเป็นพนักงาน รวมถึงการก�าหนด 
  อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
 • มีอ�านาจในการออกระเบียบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานของบริษัท   
 • มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินกิจการของบริษัท และมีอ�านาจในการสั่งจ่ายเช็คและลงนามในเอกสารการเงินของ 
  ธนาคารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 • มอี�านาจในการเปิดเผยสารสนเทศให้แก่ผูถ้อืหุน้และบคุคลภายนอก และจดัให้บรษิทัมหีลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศ 
  และการปฏบิตัใิดๆ ของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์และ/หรอืคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
  และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขัองก�าหนด 
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

Scope of Authority of Deputy Managing Director

 • Oversee the company’s regular management.
 • Manage or operate all works in accordance with the policy approved by the Board of Directors and Managing  
  Director.
 • Have authorization to hire, appoint, transfer, or terminate all employees and to determine wage rate,  
  remuneration, welfare for all workers.
 • Have authorization to issues any regulation to keep things in order and to maintain the company’s working  
  disciplines.
 • Have authorization to approved company’s payment, write a cheque, and sign any financial document endorsed  
  by the Board of Directors.
 • Have authorization to disclose any information to 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.
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อ�ำนำจหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้ นางอารยา เตชานนัท์ รองกรรมการผูจ้ดัการเป็นเลขานกุารบรษิทั โดยให้มหีน้าทีร่บัผดิชอบตามข้อก�าหนด
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ คอื การจดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสารส�าคญัของบรษิทั ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งให้มีหน้าที่รับ
ผิดชอบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

 ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด ยังไม่ได้ก�าหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การจ่าย
เงินปันผลจะจ่ายตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท 

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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คณะผู้บริหำร

นำยสมชัย ไชยศุภรำกุล             
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)
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 %)

นำงอำรยำ เตชำนันท์   
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 %)

นำยสุระชัย อัศววิเชียรจินดำ  
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

นำยภูอิช 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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Management Team

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-
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ทีมขำยและกำรตลำด

Sales and Marketing Team

Mrs. Usa  Khanthatatbumroong
Product Manager, Petroleum & Petrochemicals Division

Miss Siriporn  Toma
Product Manager, Food Industry Division

Miss Cheeraporn Achayuthakan
Product Manager, Laboratory Chemicals and Equipment Division

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

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

Mr. Shrikant Gopalrao Deshpande
General Manager, Oleochemicals Industry Division

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
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  
Major Shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  10 รายแรก ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559
Top Ten Major Shareholders as at 28 March 2016

  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                                  1,311,800 7.35
 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. ร.ต. กิตติ  บุญโพธิ์อภิชาติ    611,500  3.43
 First Lieutenant  Kitti Boonphoapichart 
8.   นางส่องศรี  กัลยาณมิตร 503,500 2.82
       Mrs. Songsri  Kalyanamitr
9. นายสมบูรณ์   โชติวัฒนะพันธ์    421,100 2.36
 Mr. Somboon  Choti Wattanaphan
10. นายปิติชา  ผาสุพงษ์                                     400,900 2.25
 Mr. Piticha Phasupongse
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑ์          
ที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

 ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และมีฝ่าย
บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
 
 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2559 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้
งบการเงินของบริษัทฯ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงเข้าท�ารายการมีความสม
เหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณา
จากรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี ที่ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ มีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม
 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ     
ของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก
 5. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ�าปี 2560 เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ขออนมุตัิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควร
เสนอแต่งตั้ง บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า บรษิทัฯ ถอืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นส�าคญั มผีลให้ระบบการควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ ส�าหรับงบการเงินรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึง
ปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�าคัญ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2560



79      White Group Public Co., Ltd. Annual Report 2016

Independent Auditor’s Report
Report of the Audit Committee

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 2016, 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 year 2016 financial statements as audited by the external auditor to ensure that the         
financial statements were prepared according to the generally accepted accounting principles, disclosed sufficient              
information for decision making of the financial statements’ users. And proposed to the Board of Directors for approval.
 2. Review related transactions that might cause the conflict of interest to ensure that the transactions were          
reasonable and for the utmost benefit of the Company according to the good corporate governance of the Stock Exchange 
of Thailand’s regulations.
 3. 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.
 4. 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.
 5. Consideration on selection, appointment and remuneration proposal for the external auditor for the year 2017, 
it is to be presented to the Board of Directors of Company for approval in General Meeting of Shareholders in 2017            
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 2017.

 The Audit Committee considered and concluded that the Company has operated by focusing on good corporate 
governance policy which enable its internal control system to be efficient, with no material flaw and its financial               
statements for the year ending December 31, 2016 had no incident showing any problems or transactions which                 
materially affected its financial statements.

   

(Assistant Professor Dr. Pimpana Peetathawatchai)
Chairman of the Audit Committee

February 24, 2017
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผิดชอบของผูส้อบ
บญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพี
บัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนอง
ต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวม
วิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
 เนื่องจากบริษัทฯมีลูกค้าเป็นจ�านวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับรายได้เป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการ
ด�าเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการรับรู้
รายได้ 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ
 • ประเมินและทดสอบของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม 
  ผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
 • สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายและการให้บริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับ 
  นโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
 •  สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและการให้บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 •  สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
 •  วเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมูลบัญชรีายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขาย 
  และให้บริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 10 ต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือ
เสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงในการรับ
รู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในจ�านวนที่ไม่เพียงพอและท�าให้บริษัทฯแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในจ�านวนที่สูงเกินไป
 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคง
เหลือ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้
 • ท�าความเข้าใจเกณฑ์ในการพจิารณาค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื รวมถงึสอบทาน ความสม�า่เสมอของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว  
  และเหตุผลส�าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจงในบางกรณี
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่า 
  มีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ 
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบจ�านวนเงินสุทธิจากการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า 

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อ
ข้อมูลอื่นนั้น
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระ
ส�าคญักบังบการเงนิหรือกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั
หรือไม่ 
 เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทัตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็น
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�า งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่ว
กบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
เลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิ
พลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
 • ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
  ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียง 
  พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
  ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลง 
  เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 •  ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  
  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
  ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
 •  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน 
  การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี 
  นัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ  
  ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการ 
  เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 
  จนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบรษิทัต้องหยดุ 
  การด�าเนินงานต่อเนื่องได้
 •  ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน 
  แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
 •  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ 
  ภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิาน 
  ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญั
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและได้
สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบั
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2560
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of White Group Public Company Limited

Opinion

I have audited the accompanying consolidated financial statements of White Group Public Company Limited and its  
subsidiary (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2016, and the 
related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year 
then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, 
and have also audited the separate financial statements of White Group Public Company Limited for the same period.

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 
2016, their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards.

Basis for Opinion

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further 
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am  
independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation 
of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King as relevant to my audit of the financial  
statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit 
evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the fi-
nancial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial state-
ments as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters. 

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the performance of procedures 
designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements. The results of 
my audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit 
opinion on the accompanying financial statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

Revenue recognition

The Company have a large number of customers under a variety of commercial terms. In addition, revenue is also the 
key indicator of business performance on which the users of financial statements focus. There is therefore a risk with re-
spect to the recognition of revenue that has not actually occurred yet and the timing of revenue recognition.

I have examined revenue recognition of the Company by 

 •  Assessing and testing the Company’s IT system and its internal controls with respect to the revenue cycle by  
  making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting representative  
  samples to test the operation of the designed controls.
 •  Applying a sampling method to select sales documents and service agreements to assess whether the revenue  
  recognition was consistent with the conditions of the relevant agreement, and whether it was in compliance with  
  the Company’s policy. 
 •  On a sampling basis, examining supporting documents for actual sales transactions occurring during the year and  
  near the end of the accounting period.
 •  Reviewing credit notes that the Company issued after the period-end. 
 •  Performing analytical procedures on disaggregated data to detect possible irregularities in sales and service  
  transactions throughout the period.     
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Allowance for diminution in value of inventories

Estimating the net realisable value of inventory, as disclosed in the Note 4 and Note 10 to the financial statements, is an 
area of significant management judgment, particularly with regard to the estimation of allowances for obsolete or  
deteriorated inventory. This requires detailed analysis of the product life cycle, and the competitive market environment. 
As a result, there is a risk that the allowance set aside for diminution in value of inventories will be inadequate, causing 
the Group to overstate the amount of inventory.

I assessed and tested the Company’s internal controls relevant to the determination of allowance for diminution in value 
of inventories by making enquiry of responsible executives, and gaining an understanding of the controls. In addition,  
I assessed the method and the assumptions applied by the management in determining such allowance. The procedures 
that I performed included:

 •  Gaining an understanding of the basis applied in determining the allowance for diminution in value of inventories,  
  and reviewing the consistency of the application of that basis, and the rationale for the recording of specific  
  provisions.
 • Comparing the inventory holding periods and inventory movement to identify product lines with indicators of  
  lower than normal inventory turnover.
 •  Comparing details of sales transactions occurring after the date of the financial statements to the cost of  
  inventory by product line. 

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in an-
nual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual 
report of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance 
conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing 
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge  
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the 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.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to continue as a going 
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 
management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from  
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion.  
 Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with 
Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud 
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence 
the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 
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As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain  
professional skepticism throughout the audit. I also:

 •  Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,  
  design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and  
  appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from  
  fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,  
  misrepresentations, or the override of internal control. 
 •  Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Group’s internal control.
 •  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and  
  related disclosures made by management.
 •  Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on  
  the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast  
  significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty  
  exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements  
  or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence  
  obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to  
  cease to continue as a going concern.
 •  Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,  
  and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves  
  fair presentation.
 • Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities 
  within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible for the direction, 
  supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the 
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements 
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be 
thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most  
significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe 
these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in 
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse 
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Miss Rungnapa Lertsuwankul

Rungnapa Lertsuwankul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3516
EY Office Limited
Bangkok: 24 February 2017
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 449,342,787 125,943,158 438,978,003 119,186,640

เงินลงทุนชั�วคราว 8 554,000,000 811,000,000 545,000,000 790,000,000

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6,9 211,378,052 179,104,816 203,490,427 175,076,167

สินค้าคงเหลือ 10 170,674,594 171,049,573 150,735,067 151,469,427

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 11 8,897,618 13,790,362 8,491,442 13,035,406

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,394,293,051 1,300,887,909 1,346,694,939 1,248,767,640

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 14 259,712,908 273,542,300 378,287,869 393,513,775

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 158,873,400 152,907,782 23,463,534 25,356,212

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 764,916 1,011,989 643,332 880,996

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23.1 699,726 647,682 -                          -                          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 427,357 202,536 421,207 133,500

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 520,478,307 528,312,289 530,566,962 547,635,503

รวมสินทรัพย์ 1,914,771,358 1,829,200,198 1,877,261,901 1,796,403,143

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั ไว้ท์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 17 123,151,904       130,745,731       121,170,203       129,124,974       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,497,380         15,944,522         17,454,578         15,509,219         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18 14,765,676         13,765,693         12,780,010         13,167,981         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 155,414,960       160,455,946       151,404,791       157,802,174       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 33,314,580         31,562,820         33,914,580         32,162,820         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 17,084,658         14,857,666         13,578,765         11,611,488         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23.1 2,553,557           2,310,137           2,553,557           2,310,137           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                          5,237,318           -                          5,237,318           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 52,952,795         53,967,941         50,046,902         51,321,763         
รวมหนีสิ้น 208,367,755       214,423,887       201,451,693       209,123,937       
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 30,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 17,850,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 178,500,000 178,500,000 178,500,000 178,500,000
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 225,335,000 225,335,000 225,335,000 225,335,000
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,271,853,304 1,180,236,012 1,241,746,917 1,153,215,915
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (398,306)           (398,306)           228,291 228,291
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,705,289,998 1,613,672,706 1,675,810,208 1,587,279,206
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,113,605 1,103,605 -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,706,403,603 1,614,776,311 1,675,810,208 1,587,279,206
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,914,771,358 1,829,200,198 1,877,261,901 1,796,403,143

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 949,158,027 922,820,225 923,102,684 890,628,668

รายได้ค่าเช่าและบริการ 139,205,232 134,397,112 139,530,100 135,253,544

รายได้ค่านายหน้า 4,621,973 4,352,238 4,621,973 4,352,238

รวมรายได้ 1,092,985,232 1,061,569,575 1,067,254,757 1,030,234,450

ต้นทุน

ต้นทุนสินค้าที�ขาย 748,523,399 733,261,659 726,847,159 708,034,993

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 51,362,146 40,215,791 50,409,441 39,513,677

รวมต้นทุน 799,885,545 773,477,450 777,256,600 747,548,670

กําไรขั�นต้น 293,099,687 288,092,125 289,998,157 282,685,780

รายได้อื�น 21 30,944,967 34,572,993 30,388,013 33,795,227

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 324,044,654 322,665,118 320,386,170 316,481,007

ค่าใช้จ่ายในการขาย 36,646,665 36,845,638 34,633,418 34,682,847

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 65,732,409 70,610,635 67,256,020 70,216,838

รวมค่าใช้จ่าย 102,379,074 107,456,273 101,889,438 104,899,685

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 221,665,580 215,208,845 218,496,732 211,581,322

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23.2 (40,792,788)        (40,175,901)        (40,720,230)        (39,427,469)        

กําไรสําหรับปี 180,872,792 175,032,944 177,776,502 172,153,853

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

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

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23.3 -                          90,867                -                          77,288                

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (363,470)             -                          (309,155)             

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 180,872,792 174,669,474 177,776,502 171,844,698

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 180,862,792 175,009,451 177,776,502 172,153,853

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 10,000 23,493

180,872,792 175,032,944

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 180,862,792 174,645,981 177,776,502 171,844,698

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 10,000 23,493

180,872,792 174,669,474

กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 24 10.13 9.80 9.96 9.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

(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 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      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 178,500,000         225,335,000         30,000,000           1,153,215,915      228,291                            1,587,279,206      

กําไรสําหรับปี -                            -                            -                            177,776,502         -                                        177,776,502         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                            -                            -                            177,776,502         -                                        177,776,502         

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 178,500,000         225,335,000         30,000,000           1,241,746,917      228,291                            1,675,810,208      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 221,665,580       215,208,845       218,496,732       211,581,322       

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคา 22,907,062         21,014,905         21,117,872         19,739,641         

   ค่าตัดจําหน่าย 266,071             391,727             237,663             375,849             

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 865,386             (3,434,371)         885,938             (3,271,009)         

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (โอนกลับ) (4,420,059)         1,026,896           (4,126,635)         823,468             

   (กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (649,438)            154,274             (649,438)            154,274             

   ค่าเผื�อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                         -                         550,000             -                         

   โอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,600,000)         -                         -                         -                         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,588,697           3,022,772           2,328,982           2,181,053           

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 350,468             342,675             310,336             343,868             

   ดอกเบี�ยรับ (12,918,237)       (21,097,666)       (12,736,457)       (20,587,213)       

   เงินปันผลรับ (13,325,673)       (12,662,019)       (13,325,673)       (12,662,019)       

   รายได้จากการกลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย (203,865)            (214,565)            (203,865)            (214,565)            

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 215,525,992       203,753,473       212,885,455       198,464,669       

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (32,476,918)       (5,269,185)         (28,638,494)       (5,188,830)         

   สินค้าคงเหลือ 4,795,038           (12,510,263)       4,860,995           (5,047,495)         

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (1,507,192)         (1,037,993)         (1,616,429)         (911,468)            

   สินทรัพย์อื�น (224,821)            (61,011)              (287,707)            2,675                 

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (8,315,984)         21,565,252         (8,450,768)         19,261,561         

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 590,782             2,675,205           (797,172)            2,524,409           

   จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (361,705)            (1,165,535)         (361,705)            (991,335)            

   เงินมัดจํารับจากลูกค้า 1,751,760           (4,487,955)         1,751,760           (4,487,955)         

   หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (5,237,318)         (8,963,923)         (5,237,318)         (8,963,923)         

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 174,539,634       194,498,065       174,108,617       194,662,308       

   จ่ายภาษีเงินได้ (39,048,554)       (38,835,492)       (38,531,452)       (38,785,107)       

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 135,491,080       155,662,573       135,577,165       155,877,201       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
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บริษทั ไว้ท์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวในสถาบนัการเงิน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 257,000,000       (23,000,000)       245,000,000       (25,000,000)       
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 19,318,173         24,723,485         18,896,851         24,417,242         
เงินสดรับจากเงินปันผล 13,325,673         12,662,019         13,325,673         12,662,019         
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (3,463,772)         (12,963,699)       (3,463,772)         (12,963,699)       
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,853,226)       (7,478,507)         (2,145,255)         (6,611,807)         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (19,000)              -                         -                         -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,233,135           102,337             1,233,135           102,337             
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 276,540,983       (5,954,365)         272,846,632       (7,393,908)         
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
จ่ายเงินปันผล (88,632,434)       (97,476,606)       (88,632,434)       (97,476,606)       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (88,632,434)       (97,476,606)       (88,632,434)       (97,476,606)       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 323,399,629       52,231,602         319,791,363       51,006,687         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 125,943,158       73,711,556         119,186,640       68,179,953         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 7 449,342,787       125,943,158       438,978,003       119,186,640       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   รายการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
      ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระลดลง (256,736)            (1,197,917)         (256,736)            (1,197,917)         
   รายการก่อสร้างท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
      ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (33,279)              219,307             (219,307)            219,307             
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
      ประกนัภยั -                         454,337             -                         386,443             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศ
ไทย โดยมีบริษทั โอสถสภำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นของ  
บริษทัฯ ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัฯในอตัรำร้อยละ 23.37%  ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือ กำรน ำเขำ้และ
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑอุ์ตสำหกรรมและให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 75 
ซอยแสงจนัทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 และ
สำขำอยู่ท่ี 74/5 หมู่ท่ี 9 ซอยร่วมใจ ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 18.8 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี 
สมุทรปรำกำร 

 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2557 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัจำก The Government of the Republic of the Union 
of Myanmar ให้จดัตั้งส ำนกังำนผูแ้ทนในประเทศพม่ำในนำมของบริษทั ไวท้์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                   
(“ส ำนกังำนผูแ้ทน”) โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนภำยใน 5 ปี ส ำนกังำนผูแ้ทนมีท่ีอยูต่ำมท่ี
จดทะเบียนตั้งอยู่ท่ี 411, 412 and 415, Level 4, Strand Square, No.53 Strand Road, Pabedan 
Township, Yangon 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำร
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ไวท้์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (ซ่ึง

ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั ผูแ้ทนจ ำหน่ำยพร้อมทั้ง

ใหบ้ริกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์
รักษำควำมปลอดภยั  ผลิต 
และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

ไทย 99.18 99.18 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกันกบัของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 
3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่
จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี               
1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง และแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย              
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยเลือกบนัทึกตำมวิธี
ส่วนได้เสียได้ ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ ทั้ งน้ี กิจกำรต้องใช้วิธีกำรบนัทึกบญัชีเดียวกันส ำหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหำกกิจกำรเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสียในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
กิจกำรตอ้งปรับปรุงรำยกำรดงักล่ำวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำร
ไดพ้ิจำรณำแลว้วำ่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำวตำมวธีิรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมเดิม 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 
 ขายสินค้า 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยส ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กบัผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำใน
ใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

  



97      White Group Public Co., Ltd. Annual Report 2016 4 

ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้                      
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้ำคงเหลอื 
สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนตำมวธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำ
ใดจะต ่ำกวำ่  

สินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนตำมวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และ
ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต  

 วตัถุดิบ สำรเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่ำสุทธิ            
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

ตน้ทุนในกำรซ้ือประกอบด้วยรำคำซ้ือ และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น     
ค่ำภำษีอำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ประมำณจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท ำกำรตั้งค่ำเผื่อลดมูลค่ำส ำหรับสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำ             
ท่ีจ  ำเป็น  

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือ

เป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำ (ถำ้มี) 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน   
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4.6 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 
บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำร หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   - 5 ปี 
 อำคำร    - 20, 30 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอำคำร   - 5, 10, 15, 20, 30 ปี 
 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  - 5, 7, 10, 30 ปี 
ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  
ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   - 5 ปี 
 อำคำร    - 20, 30 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอำคำร   - 5, 10, 15, 20 ปี 
 เคร่ืองจกัร    - 5, 7, 10, 15, 20 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  - 3, 5, 7, 9, 10, 20 ปี 
 อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 3, 5, 7, 9, 10 ปี 
 ยำนพำหนะ    - 5, 7, 10 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือ
คำดวำ่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผล
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม   
(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 
บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลำกำร
ตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดั
จ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณกำรไวด้งัน้ี 
 บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 10   ปี 3, 10 ปี 
4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 
นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียง โดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำร
ส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน รับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 
รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพย์
ดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึง
มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะ          
สูงกวำ่ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบก ำไรขำดทุนทนัที 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงิน
ชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำร
ปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและ
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.15 ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ิน  
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผู ้
ร่วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องใน
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง
ก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบั
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน             
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                 
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
สินค้ำล้ำสมัยและขำยได้ช้ำ 
ในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับโดยพิจำรณำสินค้ำล้ำสมยัและขำยได้ช้ำ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรโดยพิจำรณำจำกสภำพของสินคำ้และระยะเวลำในกำรเก็บ
สินคำ้  

อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุนและทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและ อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนและ อำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำ           
จะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กั
ภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ี
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ 
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
ของพนักงำน 
หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะ
ยำวอ่ืนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆใน
กำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้   

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั โอสถสภำ จ ำกดั ผูถื้อหุน้/กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั คสัตอม แพค จ ำกดั ผูถื้อหุน้/กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ทูนประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุน้/กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั วอลลก์รีน จ ำกดั ผูถื้อหุน้/กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เฮำ้ส์ โอสถสภำ ฟู้ ดส์ จ ำกดั ผูถื้อหุน้/กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั โอสถสภำ ไทโช ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั ผูถื้อหุน้/กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั คำลพิสโอสถสภำ จ ำกดั ผูถื้อหุน้/กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั จี เอม็ อำร์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั ผูถื้อหุน้/กรรมกำรร่วมกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยก ำหนดรำคำ 
 2559 2558 2559 2558  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

     

รำยไดค่้ำเช่ำอำคำรส ำนกังำน - - 288 288 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค่้ำเช่ำโรงงำนและค่ำบริกำร - - 2,400 2,400 ก ำหนดรำคำค่ำเช่ำตำมขอ้ตกลง 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ - - 50 41 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
ค่ำซ้ือสินคำ้เคมีภณัฑ ์ - - 91,671 76,281 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม  
ค่ำซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมระบบเตือนภยั - - 9 21 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
ค่ำซ้ือระบบเตือนภยั - - 56 - รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำบริกำรอ่ืน - - 7 - รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยก ำหนดรำคำ 
 2559 2558 2559 2558  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 1,139 697 1,139 697 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
รำยไดค่้ำเช่ำอำคำรส ำนกังำน 14,180 13,076 14,180 13,076 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืน 899 927 899 927 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำใชจ่้ำยตำมสัญญำบริหำรจดักำร - 3,600 - 3,600 (2559: ไม่มี, 2558: 300,000 

บำทต่อเดือน)  
ค่ำประกนัภยั 2,435 2,803 2,208 2,572 รำคำเป็นไปตำมเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ปกติ 

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทท่ี เ ก่ียวข้องกัน  ณ  วันท่ี  31 ธันวำคม 2559 และ 2558                           
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) - - 21 8 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ร่วมกนั) 285 345 285 343 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 285 345 306 351 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 17)   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) - - 8,556 4,838 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ร่วมกนั) 283 60 268 51 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 283 60 8,824 4,889 
เงนิมดัจ ำรับจำกลูกค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย (ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) - - 600 600 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร
ร่วมกนั) 4,229 3,305 4,229 3,305 

รวมเงินมดัจ ำรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,229 3,305 4,829 3,905 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,616 26,407 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 715 748 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 8 8 
รวม 34,339 27,163 

 ภำระค ำ้ประกนักบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ ำประกนัให้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ             
งบกำรเงินขอ้ 28.2 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสดในมือ 108 105 58 55 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืน             
เม่ือทวงถำม 149,235 110,838 138,920 104,132 

รวมเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 149,343 110,943 138,978 104,187 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีอำย ุ    
นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 300,000 15,000 300,000 15,000 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 449,343 125,943 438,978 119,187 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 
0.05 ถึง 0.40 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีอำยุน้อยกว่ำ 3 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  
1.10 ถึง 1.20 ต่อปี (2558: 1.00 ต่อปี) และมีอำยุครบก ำหนดภำยในเดือนมกรำคม 2560 ถึงเดือน
กุมภำพนัธ์ 2560 (2558: เดือนกุมภำพนัธ์ 2559) 
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8. เงินลงทุนช่ัวครำว 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
เงินฝำกประจ ำกบัสถำบนักำรเงิน 554,000 811,000 545,000 790,000 
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว  554,000 811,000 545,000 790,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินลงทุนชั่วครำวเป็นเงินประเภทท่ีถือไวจ้นครบก ำหนดช ำระ ซ่ึง
ประกอบด้วยเงินฝำกประจ ำกบัสถำบนักำรเงิน มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 1.20 ถึง 1.75 ต่อปี 
(2558: ร้อยละ 1.80 ถึง 2.85 ต่อปี) และมีอำยุครบก ำหนดภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2560 ถึงเดือน
ธนัวำคม 2560 (2558: เดือนมกรำคม 2559 ถึงเดือนตุลำคม 2559)  

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 258 317 258 322 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 258 317 258 322 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 175,744 159,765 170,043 158,084 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  40,210 22,832 37,763 20,353 
 3 - 6 เดือน 9 56 9 56 
 6 - 12 เดือน - 31 - 31 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 309 450 - - 
รวม 216,272 183,134 207,815 178,524 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,736) (5,871) (6,182) (5,296) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 209,536 177,263 201,633 173,228 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 209,794 177,580 201,891 173,550 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 21 3 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 28 27 26 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,557 1,497 1,551 1,497 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,584 1,525 1,599 1,526 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 211,378 179,105 203,490 175,076 
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10. สินค้ำคงเหลอื 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็น 

มลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
วตัถุดิบ 4,469 7,487 - - 4,469 7,487 
งำนระหวำ่งท ำ 5,542 4,899 - - 5,542 4,899 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 142,510 135,775 (6,629) (11,050) 135,881 124,725 
อะไหล่ 740 885 - - 740 885 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 24,043 33,053 - - 24,043 33,053 
รวม 177,304 182,099 (6,629) (11,050) 170,675 171,049 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนเป็น 

มลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 133,923 129,810 (6,111) (10,238) 127,812 119,572 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 22,923 31,897 - - 22,923 31,897 
รวม 156,846 161,707 (6,111) (10,238) 150,735 151,469 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยโอนกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือให้เป็น
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 4 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 4 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนขำย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจ ำนวน 1 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 1 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนขำย 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 2,957 9,357 2,935 9,096 
อ่ืนๆ 5,940 4,433 5,556 3,939 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,897 13,790 8,491 13,035 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บริษทั เอฟ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 30,000 30,000 99.18% 99.18% 29,755 29,755 
หกั : ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน   (2,004) (2,004) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   27,751 27,751 

 บริษทัยอ่ยไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลในระหวำ่งปี 2559 และ 2558 

13. เงินลงทุนทัว่ไป 
 ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมี เ งินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงซ้ือมำท่ีรำคำทุน 100 ลำ้นบำทเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2548 และบริหำรโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) มีเงินปันผลในอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่ำ 
(MLR) ถวัเฉล่ียของธนำคำรพำณิชยช์ั้นน ำในประเทศไทย 3 แห่ง ตำมท่ีระบุในหนงัสือเสนอรำคำเงิน
ลงทุนท่ีเสนอขำยมำยงับริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม 2559 ท่ีประชุมกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2559 ไดมี้มติอนุมติักำรลงทุนเพิ่ม
ในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์เดอะคอลมัน์ เป็นจ ำนวนเงิน 400 ลำ้นบำท ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 
2559 แต่อยำ่งไรก็ตำม ไดมี้กำรเล่ือนก ำหนดกำรลงทุนออกไปก่อน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 115 ลำ้นบำท              
(2558: 121 ลำ้นบำท) 

14. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

 
 

ค่ำปรับปรุง
ท่ีดิน อำคำร 

ค่ำปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
ส ำนกังำน 

และเคร่ืองมือ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 92,816 12,750 740,085 102,458 868 1,961 950,938 
ซ้ือเพิ่ม - - - 4,726 275 6,765 11,766 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 8,726 - (8,726) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 92,816 12,750 740,085 115,910 1,143 - 962,704 
ซ้ือเพิ่ม - - - 2,191 489 527 3,207 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 22 - (22) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 92,816 12,750 740,085 118,123 1,632 505 965,911 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

 
 

ค่ำปรับปรุง
ท่ีดิน อำคำร 

ค่ำปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
ส ำนกังำน 

และเคร่ืองมือ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - (6,723) (594,105) (71,609) (480) - (672,917) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (2,001) (10,618) (3,521) (105) - (16,245) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - (8,724) (604,723) (75,130) (585) - (689,162) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (1,791) (10,646) (4,441) (158) - (17,036) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - (10,515) (615,369) (79,571) (743) - (706,198) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 92,816 4,026 135,362 40,780 558  - 273,542 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 92,816 2,235 124,716 38,552 889 505 259,713 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2558 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้เช่ำและบริกำร)      16,245 
2559 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้เช่ำและบริกำร)      17,036 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

 
 

ค่ำปรับปรุง
ท่ีดิน อำคำร 

ค่ำปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
ส ำนกังำน 

และเคร่ืองมือ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 199,920 12,750 756,981 102,458 868 1,961 1,074,938 
ซ้ือเพิ่ม - - - 4,726 275 6,765 11,766 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 8,726 - (8,726) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 199,920 12,750 756,981 115,910 1,143 - 1,086,704 
ซ้ือเพิ่ม - - - 2,191 489 527 3,207 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 22 - (22) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 199,920 12,750 756,981 118,123 1,632 505 1,089,911 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - (6,723) (595,689) (71,609) (480) - (674,501) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (2,001) (11,462) (3,521) (105) - (17,089) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - (8,724) (607,151) (75,130) (585) - (691,590) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (1,791) (11,493) (4,441) (158) - (17,883) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - (10,515) (618,644) (79,571) (743) - (709,473) 
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - - (1,600) - - - (1,600) 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี  - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - - (1,600) - - - (1,600) 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี  - - (550) - - - (550) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - (2,150) - - - (2,150) 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

 
 

ค่ำปรับปรุง
ท่ีดิน อำคำร 

ค่ำปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
ส ำนกังำน 

และเคร่ืองมือ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 199,920 4,026 148,230 40,780 558 - 393,514 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 199,920 2,235 136,187 38,552 889 505 378,288 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2558 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้เช่ำและบริกำร)      17,089 
2559 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้เช่ำและบริกำร)      17,883 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้
ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 273,542 278,021 393,514 398,837 
ซ้ือสินทรัพย ์ 3,207 11,766 3,207 11,766 
ค่ำเส่ือมรำคำ (17,036) (16,245) (17,883)  (17,089) 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - - (550) - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 259,713 273,542 378,288 393,514 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทัฯ มีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 1,642 ลำ้นบำท (2558: 1,176 ลำ้นบำท) ซ่ึงประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์
ราคาตลาดส าหรับที่ดินและใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income Approach) ส าหรับอาคาร
ส านักงานและคลังสินค้าให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคาร
ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโต
ระยะยาวของค่าเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน
เงินประมำณ 243 ลำ้นบำท (2558: 239 ลำ้นบำท)  

 
 
 



112      บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2559  19 

15. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

 
 

ค่ำปรับปรุง
ท่ีดิน อำคำร 

ค่ำปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
ส ำนกังำน 

และเคร่ืองมือ 

 
 
 

เคร่ืองจกัร ยำนพำหนะ 

 
สินทรัพย์

ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 109,435 878 68,892 10,082 23,276 7,505 17,910 - 237,978 
ซ้ือเพิ่ม - - - 1,611 829 586 4,373 299 7,698 
จ ำหน่ำย - - - - (53) - (490) - (543) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 299 - - - (299) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 109,435 878 68,892 11,992 24,052 8,091 21,793 - 245,133 
ซ้ือเพิ่ม - - - 300 1,244 460 10 8,805 10,819 
จ ำหน่ำย - - - - (865) - (2,441) - (3,306) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 822 396 7,587 - (8,805) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 109,435 878 68,892 13,114 24,827 16,138 19,362 - 252,646 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - (878) (53,019) (6,302) (16,184) (1,114) (8,644) - (86,141) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - (931) (538) (1,346) (937) (1,018) - (4,770) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - - - 32 - 254 - 286 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - (878) (53,950) (6,840) (17,498) (2,051) (9,408) - (90,625) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - (933) (777) (1,440) (1,341) (1,380) - (5,871) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - - - - 840 - 1,883 - 2,723 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - (878) (54,883) (7,617) (18,098) (3,392) (8,905) - (93,773) 
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - - (1,600) - - - - - (1,600) 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - - (1,600) - - - - - (1,600) 
โอนกลบัรำยกำร - - 1,600 - - - - - 1,600 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - - - - - - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 109,435 - 13,342 5,152 6,554 6,040 12,385 - 152,908 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 109,435 - 14,009 5,497 6,729 12,746 10,457 - 158,873 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี    
2558 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)    4,770 
2559 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)    5,871 
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             (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 

 
 

ค่ำปรับปรุง
ท่ีดิน อำคำร 

ค่ำปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์
ส ำนกังำน 

และเคร่ืองมือ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 2,331 878 51,997 10,004 21,041 17,883 - 104,134 
ซ้ือเพิ่ม - - - 1,589 570 4,373 299 6,831 
จ ำหน่ำย - - - - (53) (490) - (543) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 299 - - (299) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2,331 878 51,997 11,892 21,558 21,766 - 110,422 
ซ้ือเพิ่ม - - - - 1,064 10 852 1,926 
จ ำหน่ำย - - - - (865) (2,441) - (3,306) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 822 30 - (852) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 2,331 878 51,997 12,714 21,787 19,335 - 109,042 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - (878) (51,436) (6,282) (15,470) (8,636) - (82,702) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - (86) (519) (1,033) (1,012) - (2,650) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - - - - 32 254 - 286 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - (878) (51,522) (6,801) (16,471) (9,394) - (85,066) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - (86) (708) (1,066) (1,375) - (3,235) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ              
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - - 840 1,883 - 2,723 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - (878) (51,608) (7,509) (16,697) (8,886) - (85,578) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2,331 - 475 5,091 5,087 12,372 - 25,356 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 2,331 - 389 5,205 5,090 10,449 - 23,464 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   
2558 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)   2,650 

2559 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)   3,235 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 34 ลำ้นบำท (2558: 37 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 34 ลำ้น
บำท 2558: 37 ลำ้นบำท) 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
รำคำทุน 3,268 3,273 3,065 3,089 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,503) (2,261) (2,422) (2,208) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 765 1,012 643 881 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 1,012 1,404 881 1,257 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 19 - - - 
หกั: จ ำหน่ำยซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

- รำคำทุน (24) (39) (24) - 
บวก: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส ำหรับ

ส่วนท่ีจ ำหน่ำย 24 39 24 - 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (266) (392) (238) (376) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 765 1,012 643 881 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78 42 8,624 4,871 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 107,811 117,335 98,146 111,734 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 205 18 200 18 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,971 5,821 4,529 5,148 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำงคำ้งจ่ำย 186 476 - 476 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 9,901 7,054 9,671 6,878 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 123,152 130,746 121,170 129,125 
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18. หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 5,525 4,952 5,366 4,705 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 4,845 4,436 4,845 4,436 
อ่ืนๆ 4,396 4,378 2,569 4,027 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,766 13,766 12,780 13,168 

19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน

แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 14,858 12,546 11,611 10,036 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,612 2,684 1,986 1,919 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 398 360 343 307 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (422) (21) - (46) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  - 802 - 730 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (348) - (344) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (361) (1,165) (361) (991) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 17,085 14,858 13,579 11,611 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ตน้ทุนขำย 188 773 - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 2,400 2,250 2,329 2,180 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 2,588 3,023 2,329 2,180 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวนสะสมของผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกันภยัซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีผลขำดทุนจ ำนวนทั้งส้ิน 0.50 ล้ำนบำท (2558: 
ขำดทุน 0.50 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: มีผลก ำไร 0.29 ลำ้นบำท 2558: ก ำไร 0.29 ลำ้นบำท)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็น
จ ำนวนประมำณ 1.84 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 1.35 ลำ้นบำท) (2558: จ ำนวน 1.05 ลำ้นบำท 
เฉพำะบริษทัฯ: จ  ำนวน 0.51 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณ 4.92 ปี และ 2.69 ปี (เฉพำะบริษทัฯ: 4.92 ปี)                    
(2558: 4.92 ปี และ 2.69 ปี เฉพำะบริษทัฯ: 4.92 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.5500 - 2.7900 2.5500 - 2.7900 2.7900 2.7900 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5 5 5 5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน 
   พนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำยขุอง
 พนกังำน) 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 25 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (0.63) 0.67 (0.55) 0.59 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  0.64  (0.60) 0.56 (0.52) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน
พนกังำน (0.67) 0.36 (0.59) 0.32 
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20. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกั
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

21. รำยได้อืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

ดอกเบ้ียรับ 12,918 21,098 12,736 20,587 
เงินปันผลรับ 13,326 12,662 13,326 12,662 
อ่ืนๆ 4,701 813 4,326 546 
รวมรำยไดอ่ื้น 30,945 34,573 30,388 33,795 

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 620,635 627,716 699,901 690,110 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 100,958 86,221 82,320 68,657 
ค่ำเส่ือมรำคำ 22,907 21,015 21,118 19,740 
กำรตดัจ ำหน่ำย  266 392 238 376 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ อำคำร และอุปกรณ์ 5,318 5,181 3,058 3,271 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั)  865 (114) 886 49 
ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ - (3,320) - (3,320) 
กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (4,420) 1,027 (4,127) 823 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - 550 - 
โอนกลบัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  (1,600) - - - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,588 3,023 2,329 2,181 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,729 1,394 1,369 1,034 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 66,116 54,355 - - 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 7,378 (9,199) 4,113 (11,785) 
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23. ภำษีเงินได้  

23.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี     
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,417 2,971 2,715 2,322 
 ค่ำเช่ำรับล่วงหนำ้ - 1,048 - 1,048 
รวม 3,417 4,019 2,715 3,370 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
   ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อำคำรและอุปกรณ์ 5,217 5,681 5,215 5,680 
 ค่ำเช่ำรับล่วงหนำ้ 54 - 54 - 
รวม 5,271 5,681 5,269 5,680 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 700 648 - - 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ 2,554 2,310 2,554 2,310 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีจ ำนวน 18.1 ลำ้น
บำท (2558: 21.0 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 17.0 ลำ้นบำท 2558: 19.6 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจำรณำแลว้เห็นวำ่
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ของรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำวในอนำคต 

23.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 40,601 38,739 40,476 38,254 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 192 1,437 244 1,173 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 40,793 40,176 40,720 39,427 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล                            
(ก่อนปรับปรุงรำยกำรระหวำ่งกนั) 219,789 215,249 218,497 211,581 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 43,958 43,050 43,699 42,316 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 160 22 136 14 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (180) (679) (33) (679) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (2,665) (2,532) (2,665) (2,532) 
อ่ืน ๆ (90) 18 (90) 18 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีคำดวำ่จะไม่ไดรั้บผลประโยชน์ (390) 297 (327) 290 
รวม (3,165) (2,874) (2,979) (2,889) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 40,793 40,176 40,720 39,427 

23.3 ภำษีเงินได้ส่วนทีเ่กีย่วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
 จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผลขำดทุนจำกกำรประมำณ          
กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 91 - 77 

 - 91 - 77 

24. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 

ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัฯ 180,863 175,009 17,850 17,850 10.13 9.80 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัฯ 177,777 172,154 17,850 17,850 9.96 9.64 

25. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ

สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 

- ส่วนงำนเคมีภณัฑ ์เป็นส่วนงำนท่ีผลิต น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑอุ์ตสำหกรรม  
- ส่วนงำนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน เป็นส่วนงำนท่ีให้เช่ำพื้นท่ีส ำนักงำนและคลงัจดัเก็บ

สินคำ้ของบริษทัฯ ซ่ึงเกินกวำ่ควำมตอ้งกำรใชง้ำนของบริษทัฯ 
- ส่วนงำนอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย เป็นส่วนงำนท่ีน ำเข้ำและติดตั้ งอุปกรณ์รักษำควำม

ปลอดภยั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้วมส่วนงำนด ำเนินงำนอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและส่วนงำนด ำเนินงำนตู้
นิรภยัเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนคือ ส่วนงำนอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภยั ซ่ึงส่วนงำนด ำเนินงำนดงักล่ำว
มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคล้ำยคลึงกันและมีควำมคล้ำยคลึงกันในลักษณะอ่ืนๆตำมท่ีก ำหนดใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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 ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ
และบริษทัย่อยประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

 ขอ้มูลรำยได ้ก ำไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
  

ส่วนงำน 
เคมีภณัฑ ์

ส่วนงำน
อสงัหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน 

ส่วนงำนอุปกรณ์
รักษำควำม
ปลอดภยั 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

รำยกำรอ่ืนๆท่ี
ไมไ่ดปั้นส่วน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 935,152 136,842 20,991 1,092,985 - - 1,092,985 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 91,729 2,688 65 94,482 - (94,482) - 
รำยไดร้วม 1,026,881 139,530 21,056 1,187,467 - (94,482) 1,092,985 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

ตำมส่วนงำน 99,322 95,433 4,109 198,864 - 1,877 200,741 
ดอกเบ้ียรับ - - - - 12,918 - 12,918 
รำยไดอ่ื้น - - - - 18,027 - 18,027 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - - - - (10,020) - (10,020) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ - - - - (40,793) - (40,793) 
        
ก ำไรส ำหรับปี       180,873 

        
สินทรัพยร์วมของส่วนงำน 528,023 267,838 10,830 806,691 1,117,331 (9,251) 1,914,771 
กำรเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
และสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี 10,062 3,768 - 13,830 218 - 14,048 

ข้อมูลส่วนงำนอืน่        
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดั

จ ำหน่ำย 3,307 18,731 - 22,038 1,169 (34) 23,173 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
  

ส่วนงำน 
เคมีภณัฑ ์

ส่วนงำน
อสงัหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน 

ส่วนงำนอุปกรณ์
รักษำควำม
ปลอดภยั 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

รำยกำรอ่ืนๆท่ี
ไมไ่ดปั้นส่วน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 903,773 132,566 25,231 1,061,570 - - 1,061,570 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 76,322 2,688 21 79,031 - (79,031) - 
รำยไดร้วม 980,095 135,254 25,252 1,140,601 - (79,031) 1,061,570 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

ตำมส่วนงำน 84,108 101,380 4,649 190,137 - (40) 190,097 
ดอกเบ้ียรับ - - - - 21,098 - 21,098 
รำยไดอ่ื้น - - - - 13,475 - 13,475 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - - - - (9,461) - (9,461) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ - - - - (40,176) - (40,176) 
        
ก ำไรส ำหรับปี       175,033 
        
สินทรัพยร์วมของส่วนงำน 491,060 278,632 7,550 777,242 1,057,204 (5,246) 1,829,200 
กำรเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
และสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี 4,372 11,973 - 16,345 3,182 - 19,527 

ข้อมูลส่วนงำนอืน่        
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดั

จ ำหน่ำย 2,477 17,797 47 20,321 1,118 (32) 21,407 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้  
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่ (ปี 2558 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 
รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 111 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนเคมีภณัฑ)์ 

26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติั

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนตำมอำยุงำนท่ีก ำหนด ส่วนพนกังำนจะจ่ำยในอตัรำร้อยละ 3 ถึง
ร้อยละ 15 ของเงินเดือนตำมควำมสมคัรใจ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุนธนชำต จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำ
ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่ำงปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบ
กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 1.54 ลำ้นบำท (2558: 1.44 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 1.23 ลำ้นบำท 2558: 
1.12 ลำ้นบำท) 
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27. เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2559 
89.25 5.00 

เงินปันผลประจ ำปี 2557 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 

98.17 5.50 

 ในกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวปรำกฏว่ำมีหุ้นจ ำนวน 900 หุ้น ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลรวม
เป็นจ ำนวนเงิน 4,500 บำท (2558: 4,950 บำท) เน่ืองจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมระเบียบวิธีปฏิบติัในกำรรับ
ฝำกหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ดงันั้น บริษทัฯจึงบนัทึกเงินปันผลจ่ำยตำมท่ีไดจ่้ำยจริงเป็น
จ ำนวนเงิน 89.25 ลำ้นบำท (2558: 98.17 ลำ้นบำท) 

28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
28.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงิน 13.10 ล้ำนบำท (2558: ไม่มี) 

เก่ียวขอ้งกบักำรปรับปรุงอำคำรส ำหรับกำรเช่ำ  

28.2  กำรค ำ้ประกนั 
1) บริษทัฯค ้ำประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ย ในวงเงิน 5 ลำ้นบำท (2558: 5 ลำ้น

บำท)  

2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกับกำรขอใช้ไฟฟ้ำและภำระผูกพนับำงประกำรตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ
จ ำนวน 3 ลำ้นบำท (2558: 3 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 3 ลำ้นบำท 2558: 3 ลำ้นบำท) 

29. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
  เงินลงทุนทัว่ไป - หน่วยลงทุน - 115 - 115 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 1,523 1,523 
ตรำสำรอนุพนัธ์ - สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 3 - 3 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
  เงินลงทุนทัว่ไป - หน่วยลงทุน - 121 - 121 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 1,055 1,055 
ตรำสำรอนุพนัธ์ - สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 2 - 2 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
  เงินลงทุนทัว่ไป - หน่วยลงทุน - 115 - 115 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 1,642 1,642 
ตรำสำรอนุพนัธ์ - สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 3 - 3 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
  เงินลงทุนทัว่ไป - หน่วยลงทุน - 121 - 121 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 1,176 1,176 
ตรำสำรอนุพนัธ์ - สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 2 - 2 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 

107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ี
อ่ืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี  กำร
ให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐำนของ
ลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำยครอบคลุมทั้งผูผ้ลิตและผูจ้  ำหน่ำย ดว้ยเหตุผลเหล่ำน้ีท ำให้
ฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือจะไม่เกินจ ำนวนเงินท่ีไดต้ั้งส ำรองเผื่อขำดทุนจำกกำร
เรียกเก็บหน้ีไวแ้ลว้จำกยอดลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน
และเงินลงทุนชัว่ครำว อยำ่งไรก็ตำม สินทรัพยท์ำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดั
ตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2559 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 300 - - 149 - 449 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว 554 - - - - 554 หมำยเหตุ 8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 211 211 - 
เงินลงทุนทัว่ไป - - - - 100 100 - 
 854 - - 149 311 1,314  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 123 123 - 
เงินมดัจ ำรับจำกลูกคำ้ - - - - 33 33 - 
 - - - - 156 156  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2558 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 15 - - 111 - 126 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว 786 25 - - - 811 หมำยเหตุ 8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 179 179 - 
เงินลงทุนทัว่ไป - - - - 100 100 - 
 801 25 - 111 279 1,216  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 131 131 - 
เงินมดัจ ำรับจำกลูกคำ้ - - - - 32 32 - 
 - - - - 163 163  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 300 - - 139 - 439 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว 545 - - - - 545 หมำยเหตุ 8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 203 203 - 
เงินลงทุนทัว่ไป - - - - 100 100 - 
 845 - - 139 303 1,287  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 121 121 - 
เงินมดัจ ำรับจำกลูกคำ้ - - - - 34 34 - 
 - - - - 155 155  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
 (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 15 - - 104 - 119 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว 765 25 - - - 790 หมำยเหตุ 8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 175 175 - 
เงินลงทุนทัว่ไป - - - - 100 100 - 
 780 25 - 104 275 1,184  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 129 129 - 
เงินมดัจ ำรับจำกลูกคำ้ - - - - 32 32 - 
 - - - - 161 161  

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำย

สินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.91 0.40 2.75 2.92 35.6588 - 36.0025 35.9233 - 36.2538 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - - 0.08 - 53.9343 
ยโูร - - - 0.02 - 39.7995 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.91 0.40 2.62 2.85 35.6588 - 36.0025 35.9233 - 36.2538 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - - 0.08 - 53.9343 
ยโูร - - - 0.02 - 39.7995 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
  อตัรำแลกเปล่ียน  

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ ตำมสญัญำ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วย

เงินตรำต่ำงประเทศ) 
 

บริษัทฯ    
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3.40 34.640 - 36.020 ตั้งแต่ 15 กมุภำพนัธ์ 2560 ถึง 5 กรกฎำคม 2560 
บริษัทย่อย    
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.12 35.618 - 35.639 ตั้งแต่ 1 กมุภำพนัธ์ 2560 ถึง 9 มิถุนำยน 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
  อตัรำแลกเปล่ียน  

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ ตำมสญัญำ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วย

เงินตรำต่ำงประเทศ) 
 

บริษัทฯ    
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 4.05 35.418 - 36.065 ตั้งแต่ 15 มีนำคม 2559 ถึง 19 เมษำยน 2559 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.08 54.882 4 มกรำคม 2559 
ยโูร 0.02 39.540 - 39.560 ตั้งแต่ 29 มกรำคม 2559 ถึง 5 กมุภำพนัธ์ 2559 
บริษัทย่อย    
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.07 35.958 - 36.150 ตั้งแต่ 4 มกรำคม 2559 ถึง 13 มิถุนำยน 2559 

30.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมี

อตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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 มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่             

31 ธันวาคม 
2559 

ณ วันที่             
31 ธันวาคม 

2558 

ณ วันที่             
31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่             
31 ธันวาคม 

2558 
 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม 
 ก ำไร  ก ำไร ก ำไร  ก ำไร  
ตรำสำรอนุพนัธ์     
   สญัญำซ้ือขำยอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 2.76 1.81 2.71 1.79 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ตรำสำรอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ  
เป็นตน้ บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ค  ำนึงถึงผลกระทบของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำในกำร
ประมำณมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม  

31. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.12:1 (2558: 0.13:1) และเฉพำะ   
บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.12:1 (2558: 0.13:1) 

32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริหำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of financial position

As at 31 December 2016

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2016 2015 2016 2015

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 449,342,787 125,943,158 438,978,003 119,186,640

Current investments 8 554,000,000 811,000,000 545,000,000 790,000,000

Trade and other receivables 6,9 211,378,052 179,104,816 203,490,427 175,076,167

Inventories 10 170,674,594 171,049,573 150,735,067 151,469,427

Other current assets 11 8,897,618 13,790,362 8,491,442 13,035,406

Total current assets 1,394,293,051 1,300,887,909 1,346,694,939 1,248,767,640

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 14 259,712,908 273,542,300 378,287,869 393,513,775

Property, plant and equipment 15 158,873,400 152,907,782 23,463,534 25,356,212

Intangible assets 16 764,916 1,011,989 643,332 880,996

Deferred tax assets 23.1 699,726 647,682 - -

Other non-current assets 427,357 202,536 421,207 133,500

Total non-current assets 520,478,307 528,312,289 530,566,962 547,635,503

Total assets 1,914,771,358 1,829,200,198 1,877,261,901 1,796,403,143

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

roup Public C
om

pany Lim
ited and its subsidiary

Statem
ents of financial position (continued)

As at 31 D
ecem

ber 2016

(U
nit: Baht)

C
onsolidated financial statem

ents
Separate financial statem

ents

N
ote

2016
2015

2016
2015

Liabilities and shareholders' equity

C
urrent liabilities

Trade and other payables
6, 17

123,151,904
130,745,731

121,170,203
129,124,974

Incom
e tax payable

17,497,380
15,944,522

17,454,578
15,509,219

O
ther current liabilities

18
14,765,676

13,765,693
12,780,010

13,167,981

Total current liabilities
155,414,960

160,455,946
151,404,791

157,802,174

N
on-current liabilities

D
eposit from

 custom
ers

33,314,580
31,562,820

33,914,580
32,162,820

Provision for long-term
 em

ployee benefits
19

17,084,658
14,857,666

13,578,765
11,611,488

D
eferred tax liabilities

23.1
2,553,557

2,310,137
2,553,557

2,310,137

O
ther non-current liabilities

-
5,237,318

-
5,237,318

Total non-current liabilities
52,952,795

53,967,941
50,046,902

51,321,763

Total liabilities
208,367,755

214,423,887
201,451,693

209,123,937

Shareholders' equity

Share capital

   R
egistered

      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 prem
ium

225,335,000
225,335,000

225,335,000
225,335,000

R
etained earnings

   Appropriated - statutory reserve
20

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

   U
nappropriated

1,271,853,304
1,180,236,012

1,241,746,917
1,153,215,915

O
ther com

ponents of shareholders' equity
-398,306

-398,306
228,291

228,291

Equity attributable to ow
ners of the C

om
pany

1,705,289,998
1,613,672,706

1,675,810,208
1,587,279,206

N
on-controlling interests of the subsidiary

1,113,605
1,103,605

-
-

Total shareholders' equity
1,706,403,603

1,614,776,311
1,675,810,208

1,587,279,206

Total liabilities and shareholders' equity
1,914,771,358

1,829,200,198
1,877,261,901

1,796,403,143

-
-

-
-

The accom
panying notes are an integral part of the financial statem

ents.

D
irectors

White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2016

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2016 2015 2016 2015

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Trade and other payables 6, 17 123,151,904       130,745,731       121,170,203       129,124,974       

Income tax payable 17,497,380         15,944,522         17,454,578         15,509,219         

Other current liabilities 18 14,765,676         13,765,693         12,780,010         13,167,981         

Total current liabilities 155,414,960       160,455,946       151,404,791       157,802,174       

Non-current liabilities

Deposit from customers 33,314,580         31,562,820         33,914,580         32,162,820         

Provision for long-term employee benefits 19 17,084,658         14,857,666         13,578,765         11,611,488         

Deferred tax liabilities 23.1 2,553,557           2,310,137           2,553,557           2,310,137           

Other non-current liabilities -                          5,237,318           -                          5,237,318           

Total non-current liabilities 52,952,795         53,967,941         50,046,902         51,321,763         

Total liabilities 208,367,755       214,423,887       201,451,693       209,123,937       

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 1,271,853,304 1,180,236,012 1,241,746,917 1,153,215,915

Other components of shareholders' equity (398,306)             (398,306)             228,291 228,291

Equity attributable to owners of the Company 1,705,289,998    1,613,672,706    1,675,810,208    1,587,279,206    

Non-controlling interests of the subsidiary 1,113,605           1,103,605           -                          -                          

Total shareholders' equity 1,706,403,603    1,614,776,311    1,675,810,208    1,587,279,206    

Total liabilities and shareholders' equity 1,914,771,358    1,829,200,198    1,877,261,901    1,796,403,143    

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

Directors
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W
hite G

roup Public C
om

pany Lim
ited and its subsidiary

Statem
ents of com

prehensive incom
e (continued)

For the year ended 31 D
ecem

ber 2016

(U
nit: B

aht)

C
onsolidated financial statem

ents
Separate financial statem

ents

N
ote

2016
2015

2016
2015

Profit attributable to:

E
quity holders of the C

om
pany

180,862,792
175,009,451

177,776,502
172,153,853

N
on-controlling interests of the subsidiary

10,000
23,493

180,872,792
175,032,944

Total com
prehensive incom

e attributable to:

E
quity holders of the C

om
pany

180,862,792
174,645,981

177,776,502
171,844,698

N
on-controlling interests of the subsidiary

10,000
23,493

180,872,792
174,669,474

Earnings per share

B
asic earnings per share

   P
rofit attributable to equity holders of the C

om
pany

24
10.13

9.80
9.96

9.64

The accom
panying notes are an integral part of the financial statem

ents.

W
hite G

roup Public C
om

pany Lim
ited and its subsidiary

Statem
ents of com

prehensive incom
e

For the year ended 31 D
ecem

ber 2016

(U
nit: B

aht)

C
onsolidated financial statem

ents
Separate financial statem

ents

N
ote

2016
2015

2016
2015

Profit or loss:

R
evenues

S
ales incom

e
949,158,027

922,820,225
923,102,684

890,628,668

R
ental and service incom

e
139,205,232

134,397,112
139,530,100

135,253,544

C
om

m
ission incom

e
4,621,973

4,352,238
4,621,973

4,352,238

Total revenues
1,092,985,232

1,061,569,575
1,067,254,757

1,030,234,450

C
ost

C
ost of sales

748,523,399
733,261,659

726,847,159
708,034,993

C
ost of rental and services 

51,362,146
40,215,791

50,409,441
39,513,677

Total costs
799,885,545

773,477,450
777,256,600

747,548,670

G
ross profit

293,099,687
288,092,125

289,998,157
282,685,780

O
ther incom

e
21

30,944,967
34,572,993

30,388,013
33,795,227

Profit before expenses
324,044,654

322,665,118
320,386,170

316,481,007

S
elling expenses

36,646,665
36,845,638

34,633,418
34,682,847

A
dm

inistrative expenses
65,732,409

70,610,635
67,256,020

70,216,838

Total expenses
102,379,074

107,456,273
101,889,438

104,899,685

Profit before incom
e tax expenses

221,665,580
215,208,845

218,496,732
211,581,322

Incom
e tax expenses

23.2
(40,792,788)

(40,175,901)
(40,720,230)

(39,427,469)

Profit  for the year
180,872,792

175,032,944
177,776,502

172,153,853

O
ther com

prehensive incom
e:

O
ther com

prehensive incom
e not to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods

A
ctuarial losses 

19
-

(454,337)
-

(386,443)

Less: Incom
e tax effect 

23.3
-

90,867
-

77,288

O
ther com

prehensive incom
e not to be reclassified

     to profit or loss in subsequent periods - net of incom
e tax

-
(363,470)

-
(309,155)

O
ther com

prehensive incom
e for the year

-
(363,470)

-
(309,155)

Total com
prehensive incom

e for the year
180,872,792

174,669,474
177,776,502

171,844,698

The accom
panying notes are an integral part of the financial statem

ents.

White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of comprehensive income

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2016 2015 2016 2015

Profit or loss:

Revenues

Sales income 949,158,027 922,820,225 923,102,684 890,628,668

Rental and service income 139,205,232 134,397,112 139,530,100 135,253,544

Commission income 4,621,973 4,352,238 4,621,973 4,352,238

Total revenues 1,092,985,232 1,061,569,575 1,067,254,757 1,030,234,450

Cost

Cost of sales 748,523,399 733,261,659 726,847,159 708,034,993

Cost of rental and services 51,362,146 40,215,791 50,409,441 39,513,677

Total costs 799,885,545 773,477,450 777,256,600 747,548,670

Gross profit 293,099,687 288,092,125 289,998,157 282,685,780

Other income 21 30,944,967 34,572,993 30,388,013 33,795,227

Profit before expenses 324,044,654 322,665,118 320,386,170 316,481,007

Selling expenses 36,646,665 36,845,638 34,633,418 34,682,847

Administrative expenses 65,732,409 70,610,635 67,256,020 70,216,838

Total expenses 102,379,074 107,456,273 101,889,438 104,899,685

Profit before income tax expenses 221,665,580 215,208,845 218,496,732 211,581,322

Income tax expenses 23.2 (40,792,788) (40,175,901) (40,720,230) (39,427,469)

Profit  for the year 180,872,792 175,032,944 177,776,502 172,153,853

Other comprehensive income:

Other comprehensive income not to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods

Actuarial losses 19 - (454,337) - (386,443)

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

Other comprehensive income not to be reclassified

     to profit or loss in subsequent periods - net of income tax - (363,470) - (309,155)

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

Total comprehensive income for the year 180,872,792 174,669,474 177,776,502 171,844,698

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

roup Public C
om

pany Lim
ited and its subsidiary

Statem
ents of changes in shareholders' equity

For the year ended 31 D
ecem

ber 2016

(U
nit: B

aht)

O
ther com

ponents of equity
Total equity

E
quity attributable

Issued and fully
 O

ther com
prehensive

attributable to
 to non-controlling

Total

paid-up
A

ppropriated -
incom

e
ow

ners of
 interests of

shareholders'

share capital
S

hare prem
ium

statutory reserve
U

nappropriated
A

ctuarial loss
the C

om
pany

the subsidiary
equity

B
alance as at 1 January 2015

178,500,000
225,335,000

30,000,000
1,103,396,611

(34,836)
1,537,196,775

1,080,112
1,538,276,887

P
rofit for the year

-
-

-
175,009,451

-
175,009,451

23,493
175,032,944

O
ther com

prehensive incom
e for the year

-
-

-
-

(363,470)
(363,470)

-
(363,470)

Total com
prehensive incom

e for the year
-

-
-

175,009,451
(363,470)

174,645,981
23,493

174,669,474

D
ividend paid (N

ote 27)
-

-
-

(98,170,050)
-

(98,170,050)
-

(98,170,050)

B
alance as at 31 D

ecem
ber 2015

178,500,000
225,335,000

30,000,000
1,180,236,012

(398,306)
1,613,672,706

1,103,605
1,614,776,311

B
alance as at 1 January 2016

178,500,000
225,335,000

30,000,000
1,180,236,012

(398,306)
1,613,672,706

1,103,605
1,614,776,311

P
rofit for the year

-
-

-
180,862,792

-
180,862,792

10,000
180,872,792

Total com
prehensive incom

e for the year
-

-
-

180,862,792
-

180,862,792
10,000

180,872,792

D
ividend paid (N

ote 27)
-

-
-

(89,245,500)
-

(89,245,500)
-

(89,245,500)

B
alance as at 31 D

ecem
ber 2016

178,500,000
225,335,000

30,000,000
1,271,853,304

(398,306)
1,705,289,998

1,113,605
1,706,403,603

The accom
panying notes are an integral part of the financial statem

ents.

C
onsolidated financial statem

ents

E
quity attributable ow

ners of the C
om

pany

R
etained earnings

White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of comprehensive income (continued)

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2016 2015 2016 2015

Profit attributable to:

Equity holders of the Company 180,862,792 175,009,451 177,776,502 172,153,853

Non-controlling interests of the subsidiary 10,000 23,493

180,872,792 175,032,944

Total comprehensive income attributable to:

Equity holders of the Company 180,862,792 174,645,981 177,776,502 171,844,698

Non-controlling interests of the subsidiary 10,000 23,493

180,872,792 174,669,474

Earnings per share

Basic earnings per share

   Profit attributable to equity holders of the Company 24 10.13 9.80 9.96 9.64

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of changes in shareholders' equity (continued)

For the year ended 31 December 2016

(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 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

Balance as at 1 January 2016 178,500,000 225,335,000 30,000,000 1,153,215,915 228,291 1,587,279,206

Profit for the year - - - 177,776,502 - 177,776,502

Total comprehensive income for the year - - - 177,776,502 - 177,776,502

Dividend paid (Note 27) - - - (89,245,500) - (89,245,500)

Balance as at 31 December 2016 178,500,000 225,335,000 30,000,000 1,241,746,917 228,291 1,675,810,208

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

Separate financial statements

Retained earnings
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of cash flows

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Cash flows from operating activities

Profit before tax 221,665,580 215,208,845 218,496,732 211,581,322

Adjustments to reconcile profit before tax to 

   net cash provided by (paid from) operating activities:

   Depreciation 22,907,062 21,014,905 21,117,872 19,739,641

   Amortisation 266,071 391,727 237,663 375,849

   Allowance for doubtful accounts (reversal) 865,386 (3,434,371) 885,938 (3,271,009)

  Reduce cost of inventory to net realisable value (reversal) (4,420,059) 1,026,896 (4,126,635) 823,468

  (Gain) Loss on disposal of property, plant and equipment (649,438) 154,274 (649,438) 154,274

   Allowance for impairment of investment properties - - 550,000 -

   Reversal allowance for impairment of property, plant and equipment (1,600,000) - - -

   Provision for long-term employee benefits 2,588,697 3,022,772 2,328,982 2,181,053

   Loss from unrealised exchange rate 350,468 342,675 310,336 343,868

   Interest income (12,918,237) (21,097,666) (12,736,457) (20,587,213)

   Dividend income (13,325,673) (12,662,019) (13,325,673) (12,662,019)

   Reversal of accrued dividend (203,865) (214,565) (203,865) (214,565)

Profit from operating activities before  

   changes in operating assets and liabilities 215,525,992 203,753,473 212,885,455 198,464,669

Operating assets (increase) decrease

   Trade and other receivables (32,476,918) (5,269,185) (28,638,494) (5,188,830)

   Inventories 4,795,038 (12,510,263) 4,860,995 (5,047,495)

   Other current assets (1,507,192) (1,037,993) (1,616,429) (911,468)

   Other assets (224,821) (61,011) (287,707) 2,675

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade and other payables (8,315,984) 21,565,252 (8,450,768) 19,261,561

   Other current liabilities 590,782 2,675,205 (797,172) 2,524,409

   Payment for long-term employee benefits (361,705) (1,165,535) (361,705) (991,335)

   Deposit from customers 1,751,760 (4,487,955) 1,751,760 (4,487,955)

   Other non-current liabilities (5,237,318) (8,963,923) (5,237,318) (8,963,923)

Cash flows from operating activities 174,539,634 194,498,065 174,108,617 194,662,308

   Cash paid for corporate income tax (39,048,554) (38,835,492) (38,531,452) (38,785,107)

Net cash flows from operating activities 135,491,080 155,662,573 135,577,165 155,877,201

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



White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of cash flows (continued)

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2016 2015 2016 2015

Cash flows from investing activities

(Increase) Decrease in short-term investments -

   fixed deposit of financial institutions 257,000,000       (23,000,000)        245,000,000       (25,000,000)        

Cash received from interest income 19,318,173         24,723,485         18,896,851         24,417,242         

Cash received from dividend income 13,325,673         12,662,019         13,325,673         12,662,019         

Cash paid for acquisition of investment properties (3,463,772)          (12,963,699)        (3,463,772)          (12,963,699)        

Cash paid for acquisition of property, plant and equipment (10,853,226)        (7,478,507)          (2,145,255)          (6,611,807)          

Cash paid for acquisition of intangible assets (19,000)               -                          -                          -                          

Cash received from disposal of property, plant and equipment 1,233,135           102,337              1,233,135           102,337              

Net cash from (used in) investing activities 276,540,983       (5,954,365)          272,846,632       (7,393,908)          

Cash flows from financing activities

Dividend paid (88,632,434)        (97,476,606)        (88,632,434)        (97,476,606)        

Net cash used in financing activities (88,632,434)        (97,476,606)        (88,632,434)        (97,476,606)        

Net increase in cash and cash equivalents 323,399,629       52,231,602         319,791,363       51,006,687         

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

Cash and cash equivalents at end of year 7 449,342,787       125,943,158       438,978,003       119,186,640       

Supplemental cash flows information:

Non-cash transactions

  Decrease in the construction of investment properties

      for which no cash has been paid (256,736)             (1,197,917)          (256,736)             (1,197,917)          

  Increase (Decrease) in the construction of property, plant and 

      equipment for which no cash has been paid (33,279)               219,307 (219,307)             219,307

   Actuarial loss -                           454,337 -                           386,443

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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White Group Public Company Limited and its subsidiary 
Notes to financial statements 
For the year ended 31 December 2016 

1. General information 

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

incorporated and domiciled in Thailand. The 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. The branch is 

located at 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 subsidiary 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  

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

 During the year, the Company and the subsidiary have adopted the revised (revised 

2015) and new financial reporting standards and accounting treatment guidance issued 

by the Federation of Accounting Professions which become 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, 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 significant impact on 

the Company and its subsidiary’ financial statements 

 

Company’s name Nature of business 

Country of 

incorporation 

Percentage of 

shareholding 

   2016 2015 

   (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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(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 financial reporting standards and interpretations (revised 2016) and new 

accounting treatment guidance which is effective for fiscal years beginning on or after  

1 January 2017. 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 management of the Company and its subsidiary believe that the revised financial 

reporting standards and interpretations and new accounting treatment guidance will not 

have any significant impact on the financial statements when they are initially applied. 

However, one standard involves changes to key principles, which are summarised 

below. 

 TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements 

 This revised standard stipulates an additional option to account for investments in 

subsidiaries, joint ventures and associates in separate financial statements under the 

equity method, as described in TAS 28 (revised 2016) Investments in Associates and 

Joint Ventures. However, the entity is to apply the same accounting treatment for each 

category of investment. If an entity elects to account for such investments using the 

equity method in the separate financial statements, it has to adjust the transaction 

retrospectively. 

 This standard will not have any significant impact on the Company and its subsidiary’ 

financial statements because the management has decided to continue accounting for 

such investments under the cost method in the separate financial statements. 

4. Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition 

 Sales of goods 

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

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

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

 Rendering of services 

 Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account 

the stage of completion.  
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  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 property fund units, 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, 20  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 individuals or enterprises 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 or enterprises 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. 

In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously 

recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased, the 

Company and its subsidiary estimate the asset’s recoverable amount. A previously 

recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the 

assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last 

impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset 

attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount 

that would have been determined had no impairment loss been recognised for the 

asset in prior years. Such reversal is recognised in the income statement. 

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. 
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 Defined benefit plans and other long-term employee benefits 

  The Company and its subsidiary have obligations in respect of the severance 

payments they must make to employees upon retirement under labor law and other 

employee benefit plans. The Company and its subsidiary treat these severance 

payment obligations as a defined benefit plan. In addition, the Company and its 

subsidiary provide other long-term employee benefit plan, namely long service awards. 

 The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit 

plans is determined by a professionally qualified independent actuary, using the 

projected unit credit method. 

 Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised 

immediately in other comprehensive income. 

 Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are recognised 

immediately in profit and loss. 

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.  
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 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. 

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 

categories 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. 
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5. Significant accounting judgements and estimates 

 The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards 

at times requires management to make subjective judgements and estimates 

regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates 

affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from these 

estimates. Significant judgements and estimates are as follows: 

 Allowance for doubtful accounts 

 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 

judgement and estimates 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. 

 Obsolete and slow moving stock 

 In determining a net realisable value for obsolete and slow moving stock, the 

management needs to make judgements and estimates based upon analysis of long 

outstanding or obsolete stocks.  

 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. 

 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. 
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 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 
Osotspa Co., Ltd. Common shareholders/Common directors 
Custom Pack Co., Ltd. Common shareholders/Common directors 
Tune Insurance Public 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 
GMR Construction Co., Ltd. Common shareholders/Common directors 

 During the years, the Company and its subsidiary had business transactions with 

related parties. Such transactions, which are summarised below, concluded on 

commercial terms and bases agreed upon between the Company and those related 

parties.   

(Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated Separate  
 financial statements financial statements Transfer pricing policy 

 2016 2015 2016 2015  
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 - - 50 41 Cost plus margin basis 
Purchase of chemical      
   products 

- - 91,671 76,281 Cost plus margin basis 

Purchase of spare parts for  
   repairing fire alarm 

- - 9 21 Cost plus margin basis 

Purchase of fire alarm - - 56 - Cost plus margin basis 
Other service charges - - 7 - Cost plus margin basis 
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(Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated Separate  
 financial statements financial statements Transfer pricing policy 

 2016 2015 2016 2015  
Transactions with related companies    
Sales 1,139 697 1,139 697 Cost plus margin basis  
Rental income from office  
   building 

14,180 13,076 14,180 13,076 Cost plus margin basis 

Other service fees 899 927 899 927 Cost plus margin basis 
Management fee expense - 3,600 - 3,600 (2016: Nil, 2015: Baht 

300,000 per month) 
Insurance Premium  
 

2,435 2,803 2,208 2,572 On normal commercial 
terms and conditions 

 As at 31 December 2016 and 2015, the balances of the accounts between the 

Company and those related companies are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated 

financial statements 

Separate 

financial statements 

 2016 2015 2016 2015 

Trade and other receivables - related parties (Note 9) 

Subsidiary (eliminated from the consolidated 

financial statements) - - 21 8 

Related companies (related by common 

shareholder and directors) 285 345 285 343 

 Total trade and other receivables - related parties 285 345 306 351 

Trade and other payables - related parties (Note 17) 

Subsidiary (eliminated from the consolidated 

financial statements) - - 8,556 4,838 

Related companies (related by common 

shareholder and directors) 283 60 268 51 

 Total trade and other payables - related parties 283 60 8,824 4,889 

Deposit from customers - related parties 

Subsidiary (eliminated from the consolidated 

financial statements) - 

 

- 

 

600 

 

600 

Related companies (related by common 

shareholder and directors) 4,229 3,305 4,229 3,305 

Total deposit from customer - related parties 4,229 3,305 4,829 3,905 
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Directors and management’s benefits 

 During the years ended 31 December 2016 and 2015, the Company and its subsidiary 

had employee benefit expenses of their directors and management as below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated/Separate                  

financial statements 

 2016 2015 

Short-term employee benefits 33,616 26,407 

Post-employment benefits 715 748 

Other long-term benefits 8 8 

Total 34,339 27,163 

Guarantee obligations with related parties 

 The Company has outstanding guarantee obligations with its related parties, as 

described in Note 28.2 to the financial statements. 

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

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Cash 108 105 58 55 

Bank deposits 149,235 110,838 138,920 104,132 

Cash on hand and at banks 149,343 110,943 138,978 104,187 

Deposits at financial institutions 

with maturity less than 3 months 300,000 15,000 300,000 15,000 

Total cash and cash equivalents 449,343 125,943 438,978 119,187 

 As at 31 December 2016, time deposits carried interests between 0.05 and 0.40 

percent per annum (2015: between 0.05 and 0.40 percent per annum). 

 As at 31 December 2016, deposits at financial institution with maturity less than 3 

months bear interest between 1.10 and 1.20 percent per annum (2015: 1.00 percent 

per annum). The deposits at financial institution will be due from January 2017 to 

February 2017 (2015: February 2016). 
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8. Short-term investments 
(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Deposits at financial institutions 554,000 811,000 545,000 790,000 

Total short-term investments - net 554,000 811,000 545,000 790,000 

 As at 31 December 2016, short-term investments represented held-to-maturity 

investment which included deposits at financial institutions. Deposits at financial 

institutions bear interest between 1.20 and 1.75 percent per annum (2015: between 

1.80 and 2.85 percent per annum). The deposits at financial institutions will be due 

from February 2017 to December 2017 (2015: January 2016 to October 2016). 

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

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial 

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Trade receivables - related parties     

Aged on the basis of due dates     

 Not yet due 258 317 258 322 

Total trade receivables - related parties, net 258 317 258 322 

Trade receivables - unrelated parties    

Aged on the basis of due dates     

 Not yet due 175,744 159,765 170,043 158,084 

 Past due     

 Up to 3 months 40,210 22,832 37,763 20,353 

  3 - 6 months 9 56 9 56 

 6 - 12 months - 31 - 31 

 Over 12 months 309 450 - - 

Total 216,272 183,134 207,815 178,524 

Less: Allowance for doubtful debts (6,736) (5,871) (6,182) (5,296) 

Total trade receivables - unrelated parties, net 209,536 177,263 201,633 173,228 

Total trade receivables - net 209,794 177,580 201,891 173,550 

Other receivables     

Advances - related parties - - 21 3 

Other receivables- related parties 27 28 27 26 

Other receivables- unrelated parties 1,557 1,497 1,551 1,497 

Other receivables 1,584 1,525 1,599 1,526 

Trade and other receivables - net 211,378 179,105 203,490 175,076 
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10. Inventories 
(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements 

  

Cost 

Reduce to net realisable 

value 

 

Inventories - net 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Raw materials 4,469 7,487 - - 4,469 7,487 

Work in process 5,542 4,899 - - 5,542 4,899 

Finished goods 142,510 135,775 (6,629) (11,050) 135,881 124,725 

Spare parts 740 885 - - 740 885 

Goods in transit 24,043 33,053 - - 24,043 33,053 

Total 177,304 182,099 (6,629) (11,050) 170,675 171,049 
 

(Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

  

Cost 

Reduce to net realisable 

value 

 

Inventories - net 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Finished goods 133,923 129,810 (6,111) (10,238) 127,812 119,572 

Goods in transit 22,923 31,897 - - 22,923 31,897 

Total 156,846 161,707 (6,111) (10,238) 150,735 151,469 

 As at 31 December 2016, the Company and its subsidiary reversed the write-down of 

cost of inventories by Baht 4 million (The Company only: Baht 4 million), to reflect the 

net realisable value. This was included in cost of sales. 

 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. 

11.  Other current assets 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Accrued interest income 2,957 9,357 2,935 9,096 

Others 5,940 4,433 5,556 3,939 

Total other current assets 8,897 13,790 8,491 13,035 
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12. Investments in subsidiary 

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

as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 Paid-up capital Shareholding percentage Cost 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

   (%) (%)   

F.B. (Thailand) Co., 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 2016 and 2015. 

13. Other investments 

  As at 31 December 2016 and 2015, 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. 

 On 13 October 2016, the Board of Director Meeting No. 4/2016 passed the resolution 

to approve the additional investment in the Column Property Fund in amounting of 

Baht 400 million within November 2016. However, the Company postponed investment 

schedule. 

 As at 31 December 2016, the fair value of other investments amounted to Baht 115 

million (2015: Baht 121 million). 

14. Investment properties 
(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Land 

Land 

improvement Buildings  

Building 

improvement 

Furniture, 

fixtures and 

office 

equipment 

Assets under 

installation 

and under 

construction Total 

Cost:        

As at 1 January 2015 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 

Additions - - - 2,191 489 527 3,207 

Transfer in (out) - - - 22 - (22) - 

As at 31 December 2016 92,816 12,750 740,085 118,123 1,632 505 965,911 
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(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Land 

Land 

improvement Buildings  

Building 

improvement 

Furniture, 

fixtures and 

office 

equipment 

Assets under 

installation 

and under 

construction Total 

Accumulated depreciation:       

As at 1 January 2015 - (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) 

Depreciation for the year - (1,791) (10,646) (4,441) (158) - (17,036) 

As at 31 December 2016 - (10,515) (615,369) (79,571) (743) - (706,198) 

Net Book Value:       

As at 31 December 2015 92,816 4,026 135,362 40,780 558 - 273,542 

As at 31 December 2016 92,816 2,235 124,716 38,552 889 505 259,713 

Depreciation for the year       

2015 (Included in cost of rental and services)    16,245 

2016 (Included in cost of rental and services)    17,036 

 (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 2015 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 

Additions - - - 2,191 489 527 3,207 

Transfer in (out) - - - 22 - (22) - 

As at 31 December 2016 199,920 12,750 756,981 118,123 1,632 505 1,089,911 

Accumulated depreciation:       

As at 1 January 2015 - (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) 

Depreciation for the year - (1,791) (11,493) (4,441) (158) - (17,883) 

As at 31 December 2016 - (10,515) (618,644) (79,571) (743) - (709,473) 

Allowance for impairment loss:       

As at 1 January 2015 - - (1,600) - - - (1,600) 

Increase during the year - - - - - - - 

As at 31 December 2015 - - (1,600) - - - (1,600) 

Increase during the year - - (550) - - - (550) 

As at 31 December 2016 - - (2,150) - - - (2,150) 

Net Book Value:       

As at 31 December 2015 199,920 4,026 148,230 40,780 558 - 393,514 

As at 31 December 2016 199,920 2,235 136,187 38,552 889 505 378,288 

Depreciation for the year       

2015 (Included in cost of rental and services)    17,089 

2016 (Included in cost of rental and services)    17,883 
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 A reconciliation of the net book value of investment properties for the year 2016 and 

2015 is presented below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated                     

financial statements 

Separate                         

financial statements 

 2016 2015 2016 2015 

Net book value at beginning of year 273,542 278,021 393,514 398,837 

Acquisition of assets 3,207 11,766 3,207 11,766 

Depreciation charged (17,036) (16,245) (17,883)  (17,089) 

Allowance for impairment loss - increase 

during the year - - (550) - 

Net book value at end of year 259,713 273,542 378,288 393,514 

 As at 31 December 2016, the fair value of the investment properties of the Company 

amounted to Baht 1,642 million (2015: 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 of the land has been determined based 

on market price, while that of the office building and warehouse held for rent 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 2016, 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 243 million (2015: 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 2015 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 

Additions - - - 300 1,244 460 10 8,805 10,819 

Disposals - - - - (865) - (2,441) - (3,306) 

Transfer in (out) - - - 822 396 7,587 - (8,805) - 

As at 31 December 2016 109,435 878 68,892 13,114 24,827 16,138 19,362 - 252,646 
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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 2015 - (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) 

Depreciation for the year - - (933) (777) (1,440) (1,341) (1,380) - (5,871) 

Depreciation on disposals - - - - 840 - 1,883 - 2,723 

As at 31 December 2016 - (878) (54,883) (7,617) (18,098) (3,392) (8,905) - (93,773) 

Allowance for impairment loss:         

As at 1 January 2015 - - (1,600) - - - - - (1,600) 

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

As at 31 December 2015 - - (1,600) - - - - - (1,600) 

Reversal - - 1,600 - - - - - 1,600 

As at 31 December 2016 - - - - - - - - - 

Net book value:          

As at 31 December 2015 109,435 - 13,342 5,152 6,554 6,040 12,385 - 152,908 

As at 31 December 2016 109,435 - 14,009 5,497 6,729 12,746 10,457 - 158,873 

Depreciation for the year      
2015 (Included in selling and administrative expenses)  4,770 

2016 (Included in selling and administrative expenses)  5,871 

 (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 2015 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 

Additions - - - - 1,064 10 852 1,926 

Disposals - - - - (865) (2,441) - (3,306) 

Transfer in (out) - - - 822 30 - (852) - 

As at 31 December 2016 2,331 878 51,997 12,714 21,787 19,335 - 109,042 

Accumulated depreciation:         

As at 1 January 2015 - (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) 

Depreciation for the year - - (86) (708) (1,066) (1,375) - (3,235) 

Depreciation on disposals - - - - 840 1,883 - 2,723 

As at 31 December 2016 - (878) (51,608) (7,509) (16,697) (8,886) - (85,578) 
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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 2015 2,331 - 475 5,091 5,087 12,372 - 25,356 

As at 31 December 2016 2,331 - 389 5,205 5,090 10,449 - 23,464 

Depreciation for the year     

2015 (Included in selling and administrative expenses)  2,650 

2016 (Included in selling and administrative expenses)  3,235 

As at 31 December 2016, certain plant and equipment items have been fully 

depreciated but are still in use. The gross carrying amount before deducting 

accumulated depreciation and allowance for impairment loss of those assets amounted 

to approximately Baht 34 million (2015: Baht 37 million) (The Company only: Baht 34 

million, 2015: Baht 37 million). 

16. Intangible assets 

 The net book value of intangible assets as at 31 December 2016 and 2015 is 

presented below.  

(Unit: Thousand Baht) 

 Computer software 

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Cost 3,268 3,273 3,065 3,089 

Less: Accumulated amortisation (2,503) (2,261) (2,422) (2,208) 

Net book value 765 1,012 643 881 
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A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2016 and 2015 

is presented below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Net book value at beginning of year 1,012 1,404 881 1,257 

Acquisition of computer software 19 - - - 

Less: Write-off - at cost (24) (39) (24) - 

Add: Accumulated amortisation of write-off 24 39 24 - 

Less: Amortisation during the year (266) (392) (238) (376) 

Net book value at end of year 765 1,012 643 881 

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

 Consolidated financial 

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Trade payables - related parties 78 42 8,624 4,871 

Trade payables - unrelated parties 107,811 117,335 98,146 111,734 

Other payables - related parties 205 18 200 18 

Other payables - unrelated parties 4,971 5,821 4,529 5,148 

Other payables - accrued construction 186 476 - 476 

Accrued expenses 9,901 7,054 9,671 6,878 

Total trade and other payables 123,152 130,746 121,170 129,125 

18. Other current liabilities  
(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Accrued withholding tax 5,525 4,952 5,366 4,705 

Accrued dividend 4,845 4,436 4,845 4,436 

Others 4,396 4,378 2,569 4,027 

Total other current liabilities 14,766 13,766 12,780 13,168 
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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 

 2016 2015 2016 2015 
Provision for long-term employee benefits 

at beginning of year 14,858 12,546 11,611 10,036 
Included in profit or loss:     
Current service cost 2,612 2,684 1,986 1,919 
Interest cost 398 360 343 307 
Past service costs and gains or losses on 

settlement (422) (21) - (46) 
Included in other comprehensive income:     
Actuarial loss (gain) arising from     

Financial assumptions changes - 802 - 730 
Experience adjustments - (348) - (344) 

Benefits paid during the year (361) (1,165) (361) (991) 
Provision for long-term employee benefits 

at end of year 17,085 14,858 13,579 11,611 

Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are 

recognised are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  
statements 

Separate financial  
statements 

 2016 2015 2016 2015 
Cost of sales 188 773 - - 
Selling and administrative expenses 2,400 2,250 2,329 2,180 
Total expenses recognised in profit 
or loss  2,588 3,023 2,329 2,180 

As at 31 December 2016, cumulative actuarial losses, which were recognised in other 

comprehensive income of the Company and its subsidiary, amounted to Baht 0.50 

million (2015: loss of Baht 0.50 million) (The Company only: gain of Baht 0.29 million, 

2015: gain of Baht 0.29 million). 

 The Company and its subsidiary expect to pay Baht 1.84 million of long-term 

employee benefits during the next year (The Company only: Baht 1.35 million) (2015: 

Baht 1.05 million, The Company only: Baht 0.51 million). 



160      บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2559 23 

 As at 31 December 2016, 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) (2015: 

4.92 years and 2.69 years, The Company only: 4.92 years).  

Key actuarial assumptions used for the valuation are as follows: 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

 (% per annum) (% per annum) (% per annum) (% per annum) 

Discount rate 2.5500-2.7900 2.5500-2.7900 2.7900 2.7900 

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 2016 is 

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 (0.63) 0.67 (0.55) 0.59 

Salary increase rate 0.64 (0.60) 0.56 (0.52) 

Staff turnover rate (0.67) 0.36 (0.59) 0.32 

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. 

21. Other income 
(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Interest income 12,918 21,098 12,736 20,587 

Dividend incomes 13,326 12,662 13,326 12,662 

Other 4,701 813 4,326 546 

Total other income 30,945 34,573 30,388 33,795 
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22. Expenses by nature  

 Significant expenses classified by nature are as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Purchase finished goods 620,635 627,716 699,901 690,110 

Salaries and wages and other employee 

benefits 100,958 86,221 82,320 68,657 

Depreciation 22,907 21,015 21,118 19,740 

Amortisation expenses 266 392 238 376 

Repairs and maintenance expenditure on 

property and equipment 5,318 5,181 3,058 3,271 

Allowance for doubtful debt (reversal) 865 (114) 886 49 

Write-off of accounts receivable - (3,320) - (3,320) 

Reduce cost of inventory to net realisable 

value (reversal) (4,420) 1,027 (4,127) 823 

Allowance for impairment of investment 

properties - - 550 - 

Reversal allowance for impairment of 

property, plant and equipment  (1,600) - - - 

Provision for long-term employee benefit 2,588 3,023 2,329 2,181 

Operating lease expense - machinery and 

equipment 1,729 1,394 1,369 1,034 

Raw materials and consumable used 66,116 54,355 - - 

Changes in inventories of finished goods 

and work in process 7,378 (9,199) 4,113 (11,785) 
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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 

 2016 2015 2016 2015 

Deferred tax assets     

      Provision for long-term employee benefits 3,417 2,971 2,715 2,322 

 Deferred rental income - 1,048 - 1,048 

Total 3,417 4,019 2,715 3,370 

Deferred tax liabilities     

 Accumulated depreciation - Plant and 

equipment 5,217 5,681 5,215 5,680 

 Deferred rental income 54 - 54 - 

Total 5,271 5,681 5,269 5,680 

Deferred tax assets - net 700 648 - - 

Deferred tax liabilities - net 2,554 2,310 2,554 2,310 

As at 31 December 2016, the Company and its subsidiary had temporary differences 

totaling Baht 18.1 million (2015: Baht 21.0 million) (The Company only: Baht 17.0 

million, 2015: Baht 19.6 million). No deferred tax assets have been recognised because 

the Company and its subsidiary believe they may not benefit from the utilisation of the 

temporary differences in the future. 

23.2 Income tax expenses 

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2016 and 2015 are made up 

as follows: 
(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  

statements 

Separate financial  

statements 

 2016 2015 2016 2015 

Current income tax:     

Current income tax charge during the year 40,601 38,739 40,476 38,254 

Deferred tax:     

Relating to origination and reversal of 

temporary differences   192 1,437 244 1,173 

Income tax expense reported in the 

statements of comprehensive income 40,793 40,176 40,720 39,427 



163      White Group Public Co., Ltd. Annual Report 2016 26 

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

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial  
statements 

Separate financial  
statements 

 2016 2015 2016 2015 
Accounting profit before tax (before 

eliminate transactions) 219,789 215,249 218,497 211,581 

     
Applicable tax rate (percentage) 20 20 20 20 
Accounting profit before tax multiplied by 
 income tax rate 43,958 43,050 43,699 42,316 
Effects of:     

Non-deductible expenses 160 22 136 14 
Additional expense deductions allowed (180) (679) (33) (679) 
Tax exempted income (2,665) (2,532) (2,665) (2,532) 
Others (90) 18 (90) 18 

Temporary differences which may not be 
utilised (390) 297 (327) 290 

Total (3,165) (2,874) (2,979) (2,889) 
Income tax expenses reported in the 

statements of comprehensive income 40,793 40,176 40,720 39,427 

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 2016 and 2015 are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated                     

financial statements 

Separate                          

financial statements 

 2016 2015 2016 2015 

Deferred tax relating to income tax effect of:     

Actuarial losses - 91 - 77 

 - 91 - 77 
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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 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

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

 Baht) Baht) shares) shares)   

Basic earnings per share       

 Profit attributable to equity 

holders of the Company 180,863 175,009 17,850 17,850 10.13 9.80 
 

 Separate financial statements 

  

Profit for the year  

Weighted average  

number of ordinary shares 

Earnings  

per share 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

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

 Baht) Baht) shares) shares)   

Basic earnings per share       

 Profit attributable to equity 

holders of the Company 177,777 172,154 17,850 17,850 9.96 9.64 

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 - manufacture, import and sale of industrial 

chemical products. 

- The investment properties segment - leases of unused office space and 

warehouses owned by the Company.  

- The security equipment segment - import and sale of security equipment. 
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 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 

2016 and 2015, respectively. 
 (Unit: Thousand Baht) 

 For the year ended 31 December 2016 

 Chemical 

product  

segment 

Investment 

properties     

segment  

Security 

equipment 

segment 

Total 

reportable 

segments Unallocated 

Adjustments 

and 

eliminations Consolidated 

Revenue from external customers  935,152 136,842 20,991 1,092,985 - - 1,092,985 

Inter-segment revenue 91,729 2,688 65 94,482 - (94,482) - 

Total revenue 1,026,881 139,530 21,056 1,187,467 - (94,482) 1,092,985 

Segment operation profit 99,322 95,433 4,109 198,864 - 1,877 200,741 

Interest revenue - - - - 12,918 - 12,918 

Other income - - - - 18,027 - 18,027 

Administrative expenses - - - - (10,020) - (10,020) 

Income tax expenses - - - - (40,793) - (40,793) 

        

Profit for the year       180,873 

        

Segment total assets 528,023 267,838 10,830 806,691 1,117,331 (9,251) 1,914,771 

Additions to non-current assets other 

than financial instruments and 

deferred tax assets 10,062 3,768 - 13,830 218 - 14,048 

Other information        

Depreciation and amortisation 3,307 18,731 - 22,038 1,169 (34) 23,173 
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 (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 

 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 2016, the Company and its subsidiary had no major customer (2015: Baht 

111 million derived from one major customer, arising from 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 between 3 and 15 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 2016, the 

Company and its subsidiary contributed Baht 1.54 million (2015: Baht 1.44 million) 

(The Company only: Baht 1.23 million 2015: Baht 1.12 million) to the fund. 
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27. Dividends 

Dividends Approved by Total dividends 

Dividend per 

share 

  (Million Baht) (Baht) 
Final dividends for 

2015 
Annual General Meeting of the 

shareholders on 26 April 2016 
89.25 5.00 

Final dividends for 

2014 
Annual General Meeting of the 

shareholders on 24 April 2015 
98.17 5.50 

 There were 900 shares that were not entitled to dividend payment, totaling Baht 4,500 

(2015: 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 89.25 million (2015: Baht 

98.17 million) in the financial statements. 

28. Commitments and contingent liabilities 

28.1 Capital commitment 

 As at 31 December 2016, the Company had capital commitments of approximately 

Baht 13.10 Million (2015: Nil), relating to the construction of building improvement for 

rent. 

28.2 Guarantees 

a) The Company has guaranteed bank credit facilities of its subsidiary company 

amounting to Baht 5 million (2015: Baht 5 million), respectively. 

b) As at 31 December 2016, there were bank guarantees amounting to Baht 3 million 

(2015: Baht 3 million) on behalf of the Company and its subsidiary, mainly provided 

for the use of electricity, and certain performance bonds as required in the ordinary 

course of business. (The Company only: Baht 3 million, 2015: Baht 3 million). 

29. Fair value hierarchy 

  As at 31 December 2016 and 2015, the Company and its subsidiary had the assets 

that were measured at fair value using different levels of inputs as follows: 
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(Unit: Million Baht) 
 Consolidated Financial Statements 

 As at 31 December 2016 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total 
Assets for which fair value are disclosed     
Other investment - Unit trust - 115 - 115 
Investment properties - - 1,523 1,523 
Derivatives - Foreign currency forward contracts  - 3 - 3 

 
(Unit: Million Baht) 

 Consolidated Financial Statements 

 As at 31 December 2015 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total 
Assets for which fair value are disclosed     
Other investment - Unit trust - 121 - 121 
Investment properties - - 1,055 1,055 
Derivatives - Foreign currency forward contracts  - 2 - 2 

 
(Unit: Million Baht) 

 Separate Financial Statements 

 As at 31 December 2016 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total 
Assets for which fair value are disclosed     
Other investment - Unit trust - 115 - 115 
Investment properties - - 1,642 1,642 
Derivatives - Foreign currency forward contracts  - 3 - 3 

 
(Unit: Million Baht) 

 Separate Financial Statements 

 As at 31 December 2015 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total 
Assets for which fair value are disclosed     
Other investment - Unit trust - 121 - 121 
Investment properties - - 1,176 1,176 
Derivatives - Foreign currency forward contracts  - 2 - 2 

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, current investments, trade and other 

account receivables, and trade and other account payables. The financial risks 

associated with these financial instruments and how they are managed is described 

below. 
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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 manufacturure and distributor. 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. 

As at 31 December 2016 and 2015, significant financial assets and liabilities classified 

by type of interest rate are summarised in the table below, with those financial assets 

that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the 

repricing date if this occurs before the maturity date. 

(Unit: Million Baht) 

 Consolidated financial statements 

 2016 

 Fixed interest rates     

 Within 1-5 Over Floating Non- interest  Effective 

 1 year years 5 years interest rate bearing Total interest rate 

  (% per annum) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents 300 - - 149 - 449 Note 7 
Current investments 554 - - - - 554 Note 8 
Trade and other receivables - - - - 211 211 - 

Other investments - - - - 100 100 - 
 854 - - 149 311 1,314  
Financial liabilities        
Trade and other payables - - - - 123 123 - 

Deposit from customers - - - - 33 33 - 

 - - - - 156 156  
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(Unit: Million Baht) 

 Consolidated financial statements 

 2015 

 Fixed interest rates     

 Within 1-5 Over Floating Non- interest  Effective 

 1 year years 5 years interest rate bearing Total interest rate 

  (% per annum) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents 15 - - 111 - 126 Note 7 
Current investments 786 25 - - - 811 Note 8 
Trade and other receivables - - - - 179 179 - 

Other investments - - - - 100 100 - 
 801 25 - 111 279 1,216  
Financial liabilities        
Trade and other payables - - - - 131 131 - 

Deposit from customers - - - - 32 32 - 

 - - - - 163 163  

(Unit: Million Baht) 

 Separate financial statements 

 2016 

 Fixed interest rates     

 Within 1-5 Over Floating Non- interest  Effective 

 1 year years 5 years interest rate bearing Total interest rate 

  (% per annum) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents 300 - - 139 - 439 Note 7 
Current investments 545 - - - - 545 Note 8 
Trade and other receivables - - - - 203 203 - 

Other investments - - - - 100 100 - 
 845 - - 139 303 1,287  
Financial liabilities        
Trade and other payables - - - - 121 121 - 

Deposit from customers - - - - 34 34 - 

 - - - - 155 155  
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(Unit: Million Baht) 

 Separate financial statements 

 2015 

 Fixed interest rates     

 Within 1-5 Over Floating Non- interest  Effective 

 1 year years 5 years interest rate bearing Total interest rate 

  (% per annum) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents 15 - - 104 - 119 Note 7 
Current investments 765 25 - - - 790 Note 8 
Trade and other receivables - - - - 175 175 - 

Other investments - - - - 100 100 - 
 780 25 - 104 275 1,184  
Financial liabilities        
Trade and other payables - - - - 129 129 - 

Deposit from customers - - - - 32 32 - 

 - - - - 161 161  

 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 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 0.91 0.40 2.75 2.92 35.6588 - 36.0025 35.9233 - 36.2538 

Pound sterling - - - 0.08 - 53.9343 

Euro - - - 0.02 - 39.7995 

    

 
 Separate financial statements 

 Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 

Foreign currency as at 31 December as at 31 December as at 31 December 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 0.91 0.40 2.62 2.85 35.6588 - 36.0025 35.9233 - 36.2538 

Pound sterling - - - 0.08 - 53.9343 

Euro - - - 0.02 - 39.7995 
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As at 31 December 2016 and 2015, foreign exchange contracts outstanding are 

summarised below.  

As at 31 December 2016 

 Outstanding  Forward rate for  

Foreign currency amount bought outstanding amount Maturity 

 (Million) (Baht per foreign 

currency unit) 

 

The Company    

US dollar 3.40 34.640 - 36.020 Due from 15 February 2017 to 5 July 2017 

Subsidiary    

US dollar 0.12 35.618 - 35.639 Due from 1 February 2017 to 9 June 2017 
 

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 

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 carrying interest at rates close to the market interest rate, their fair 

value is not expected to be materially different from the amounts presented in the 

statements of financial position.  The estimated fair values of the derivatives are as 

follows: 

 (Unit: Million Baht) 

 Consolidated  

financial statements 

Separate financial 

statements 

 2016 2015 2016 2015 

 Fair value Fair value Fair value Fair value 

 Gain  Gain  Gain  Gain  

Derivatives     

 Forward exchange contracts 2.76 1.81 2.71 1.79 
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The methods and assumptions used by the Company and its subsidiary in estimating 

the fair value of financial instruments are as follows: 

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 forward exchange rate. 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 2016, the Group's debt-to-equity ratio was 0.12:1 (2015: 

0.13:1) and the Company's was 0.12:1 (2015: 0.13:1). 

32. Approval of financial statements 

These consolidated and separate financial statements have been approved by the 

authorised Executive Director on 24 February 2017. 
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

(บาท)

1. บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะบียน 3516
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

                    1,020,000.-        

2. บริษัทย่อย :
บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด

นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะบียน 3516
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

                    300,000.-

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                                                        1,320,000.-

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   ไม่มี
การจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชีหรือส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต ให้แก่ผู้สอบบัญชี   ส�านักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว

Confirmation For Remuneration Paid To The Auditor
For the year ended 31 December 2016

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
EY Office Limited
                          

                    1,020,000.-        

2. Subsidiary company
F.B. (Thailand) Ltd.

Ms. Rungnapa  Lertsuwankul                 
Certified Public Accountant 
(Thailand) No. 3516
EY Office Limited

                    300,000.-

Total remuneration for audit fee  1,320,000.-

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 2016 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 
selling of  Specialty Chemicals for Oil Field and  
Petrochemicals, Food Chemicals, Laboratory Chemicals and 
Lab Equipments, Coatings and Plastics Chemicals, Basic 
Chemicals, Oleochemical Products and Property Rental.

Registered share capital :
30,000,000 Ordinary Shares, Par Value 10 Baht
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17,850,000 Ordinary Shares, Par Value 10 Baht
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Ms. Rungnapa Lertsuwankul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3516
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Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel.   66 (0) 2264-0777
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Company’s  Registrar :
Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
93  Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand 
Tel.   66 (0) 009 9000 
Fax.   66 (0) 009 9991 
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