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พันธกิจ

พนัธกจิของเรา คอื การจดัหาสนิคาเพือ่บรกิารใหกบัลกูคา ซึง่ชวยเพิม่ผลผลติและประสทิธภิาพในกระบวนการผลติของอตุสาหกรรม

หลากหลาย ทั้งยังชวยเพิ่มคุณคาใหกับสินคาสําเร็จรูปของลูกคาเพื่อใหเกิดศักยภาพในการแขงขันในตลาดไดดีขึ้น

เราจะรักษาอัตราการเติบโตในธุรกิจจัดจําหนายเคมีภัณฑอุตสาหกรรมโดย

• การจดัหาเคมภีณัฑทีม่คีณุภาพสงูจากบรษิทัผูผลติชัน้นาํของโลก เพือ่สามารถรบัประกนัการบรกิารแกลูกคา ทัง้ในดานคณุภาพ

ของสินคาและปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ

• ศกึษาความกาวหนาทางเทคโนโลยอียางตอเนือ่งพรอมทัง้จดัฝกอบรมพนกังานและจดัสมัมนาแกลกูคาเพือ่ใหกาวทนัเทคโนโลยใีหมๆ

และแนวโนมของตลาดลาสุด

• มีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑกับลูกคา เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการผลิต

• มีบทบาทในการชวยรักษาสภาพแวดลอม อันเปนการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
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นายอัศว�น เตชะเจร�ญว�กุล
- ประธานกรรมการบร�ษัท
- ประธานกรรมการบร�หาร

นายสุทธิชัย สังขมณี
- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.พ�มพ�พนา ป�ตธวัชชัย
- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

นายสมชัย ไชยศุภรากุล  
- กรรมการบร�ษัท
- กรรมการบร�หาร

พลตํารวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช
- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนัทธ�หทัย ธนชัยหิรัญศิร�
- กรรมการบร�ษัท
- กรรมการบร�หาร

นางกมลวรรณ ศิวรักษ�
- กรรมการบร�ษัท

- กรรมการบร�หารและเลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัท
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ประวัติคณะกรรมการบร�ษัท

1. นายอัศว�น เตชะเจร�ญว�กุล
- ประธานกรรมการบร�ษัท
- ประธานกรรมการบร�หาร

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ: 27 พฤศจิกายน 2561
อายุ (ป): 42

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรภูมิพลังแผนดินสําหรับผูบริหารระดับสูง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝาย สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิช (TEPCoT 6) สถาบันวิทยาการการคา
- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  วิทยาลัยการยุติธรรม 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตร Director Diploma Examination สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Role of the Chairman Program (RCP)
- Director Certification Program (DCP)

สัดสวน การถือหุนในบริษัท (รอยละ): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร: ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ส.ค. 2555 - ปจจบุนั
เม.ย. 2550 - ปจจบุนั
ธ.ค. 2560 - ปจจบุนั
ก.พ. 2560 - ปจจบุนั
พ.ย. 2561 - ปจจบุนั
ม.ค. 2551 - ก.ค. 2555
พ.ย. 2550 - พ.ย. 2560
ก.ย. 2559 - ปจจบุนั
มี.ค. 2559 - ปจจบุนั
พ.ค. 2559 - ปจจบุนั
พ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560
ต.ค. 2555 - ปจจบุนั

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการการลงทุน และกรรมการกิจการเพื่อสังคม 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคม
กรรมการ

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีซีซี คอรปอเรชั่น จํากัด
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2. นายสุทธิชัย สังขมณี
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ: 27 พฤศจิกายน  2561
อายุ (ป): 62

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน/การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดื สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 55 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาปองกันประเทศ 

สัดสวน การถือหุนในบริษัท (รอยละ): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร: ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

2561 - ปจจบุนั
2561 - ปจจบุนั
2561 - ปจจบุนั
2558 - 2561
2557 - 2559
2556 - 2557

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูตรวจราชการ
อธบิดี

บริษัท ไวทกรุป จาํกดั (มหาชน)
บริษัท เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)
บริษัท ขอมลูเครดติแหงชาต ิจาํกดั
ธนาคารออมสนิ
กระทรวงการคลงั
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั

3. ผศ.ดร.พ�มพ�พนา ป�ตธวัชชัย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ: 23 มีนาคม 2543
อายุ (ป): 54

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาเอก สาขาการบัญชี Boston University สหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
Directors Certification Program (DCP) (ป 2546)

สัดสวน การถือหุนในบริษัท (รอยละ): ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร: ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

2543 - ปจจบุนั
2548 - ปจจบุนั
2552 - 2556

กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ
ผูชวยศาสตราจารย
หวัหนาภาค

บริษัท ไวทกรุป จาํกดั (มหาชน)
ภาควชิาการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ภาควชิาการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีจฬุาลงกรณ มหาวทิยาลยั
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4. นายสมชัย ไชยศุภรากุล  
- กรรมการ
- กรรมการบร�หาร

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ: 15 กันยายน 2538
อายุ (ป) : 70

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Leicester, UK

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Director Accreditation Program (DAP) (ป 2547)   

สัดสวน การถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

2538 - ปจจบุนั
2538 - 2561
2550 - ปจจบุนั
2551 - ปจจบุนั
2552 - ปจจบุนั
2554 - ปจจบุนั
2555 - ปจจบุนั
2555 - ปจจบุนั
2556 - ปจจบุนั
2557 - ปจจบุนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอสิระ
กรรมการอสิระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไวทกรุป จาํกดั  (มหาชน)
บริษัท เอฟ บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั
บริษัท ยนิูชารม (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษัท หลกัทรัพย ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน)
บริษัท เอ็ม ด ีเอ็กซ จาํกดั (มหาชน)
บริษัท เฮาส โอสถสภา ฟูดส จาํกดั
บริษัท โอสถสภา ไทโช ฟารมาซูตคิอล จาํกดั
บริษัท โอสถสภา คาโกเมะ จาํกดั
บริษัท คาลพิส โอสถสภา จาํกดั
บริษัท ทูนประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

5. พลตํารวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 20 ธันวาคม 2561
อายุ (ป) : 66

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
นิติศาสตรบัณฑิต

สัดสวน การถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

2561 - ปจจบุนั
2560

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูชวยผูบญัชาการตาํรวจแหงชาติ 

บริษัท ไวทกรุป จาํกดั (มหาชน)
สาํนักงานตาํรวจแหงชาติ
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6. นางสาวนัทธ�หทัย ธนชัยหิรัญศิร�
- กรรมการบร�ษัท
- กรรมการบร�หาร

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 27 พฤศจิกายน 2561
อายุ (ป) : 36

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวน การถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2561 - ปจจบุนั     กรรมการบรษิทั     บรษิทั ไวทกรุป จาํกดั (มหาชน)

7. นางกมลวรรณ ศิวรักษ�
- กรรมการบร�ษัท และเลขานุการบร�ษัท
- กรรมการบร�หาร

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 27 พฤศจิกายน 2561
อายุ (ป) : 50

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 25/2008 
- Effective Minutes Taking (EMT) รุนที่ 11/2008
- Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 1/2011 
- Board Reporting Program (BRP) รุนที่ 6/2011

สัดสวน การถือหุนในบริษัท (รอยละ) : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
พ.ย. 2561 - ปจจบุนั     กรรมการบรษิทั     บรษิทั ไวทกรุป จาํกดั (มหาชน)

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองในสี่ทานดังนี้
* นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ลงลายมือชื่อรวมกับนายสมชัย ไชยศุภรากุล หรือ นางสาวนัทธหทัย ธนชัยหิรัญศิริ หรือ นางกมลวรรณ ศิวรักษ รวมเปน

สองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทกระทําการแทนบริษัทฯ
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ส�วนที่ 1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทดําเนินกิจการเกี่ยวกับการนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับการใชเฉพาะอยาง อันไดแก เคมีภัณฑ

อุตสาหกรรมนํ้ามันและปโตรเคมี เคมีภัณฑอุตสาหกรรมอาหาร เคมีวิเคราะหและอุปกรณหองปฎิบัติการ เคมีภัณฑอุตสาหกรรม

เคลือบผิวและพลาสติก เคมีภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโอลิโอเคมิคัล และใหเชาอสังหาริมทรัพย

บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) แบงเปน 3 กลุมหลัก คือ ธุรกิจการนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑอุตสาหกรรม 

ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย และมีการรวมลงทุนในบริษัทยอย

บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจดานการนําเขาและจําหนาย

เคมีภัณทอุตสาหกรรม
 ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย

 ธุรกิจรวมลงทุน /

บรษิทั เอฟ บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั

ธุรกิจ:

ผูนําเขาและจําหนาย

ประตูมั่นคง

และระบบรักษาความปลอดถัย

โรงงาน:

ผลิตสารเคมีประเภทกรดไขมัน 

ผลิตและจําหนายสินคา

โอลิโอเคมิคัล

100% 100%

99.18%
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นโยบายการประกอบธุรกิจ
นโยบายการประกอบธรุกจิ สาํหรบัธรุกจิจดัจาํหนายเคมภีณัฑอตุสาหกรรมยงัคงเหมอืนเดมิ คอื การเพิม่ยอดขายของธรุกจิเคมภัีณฑ

โดยเนนเคมีภัณฑเฉพาะอยาง อันไดแก เคมีภัณฑอุตสาหกรรมนํ้ามันและปโตรเคมี เคมีภัณฑอุตสาหกรรมอาหาร เคมีวิเคราะห

และอุปกรณหองปฏิบัติการ เคมีภัณฑอุตสาหกรรมเคลือบผิว และผลิตภัณฑเคมีกรดไขมันซ่ึงใชในอุตสาหกรรมยางรถยนตและ

อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

บรษิทัฯ จะยงัคงแสวงหาโอกาสใหมๆ ทางธรุกจิในประเทศตอไปซึง่รวมถงึการซือ้ทรพัยสนิและซือ้ธรุกจิทีจ่ะเสรมิสรางศกัยภาพการ

แขงขันของบริษัทและทําใหบริษัทฯ สามารถตอบสนองความทาทายและสามารถเติบโตอยางตอเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญ
พฤศจิกายน 2561 บริษัท บ๊ิกซี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด (ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน))

ไดตกลงซื้อและรับโอนหุนของบริษัทฯจํานวนท้ังสิ้น 8,967,818 หุน คิดเปนรอยละ 50.24 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด

ของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 180 บาท จากผูถือหุนหลายรายของบริษัทฯ ไดแก บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ

“บรษัิท โอสถสภา จาํกดั”) ซึง่เดมิเปนผูถอืหุนรายใหญของบรษิทั ไวทกรุป จาํกดั (มหาชน) บรษิทั เอม็ ด ีเอก็ซ แอสเซท จาํกดั และ

ผูถอืหุนรายยอยซึง่เปนบคุคลธรรมดารวมจาํนวน 5 ราย และมผีลทาํใหบรษิทั เบอรล่ี ยคุเกอร จาํกดั (มหาชน) มอีาํนาจควบคมุบรษิทัฯ

โดยทางออมจากการถือหุนในบริษัทฯ โดยผานบริษัทยอยนับตั้งแตวันที่ดังกลาว

มกราคม 2562 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด ไดซ้ือและรับโอนหุนของบริษัทฯเพิ่มอีกจํานวน 7,649,225 หุน คิดเปนรอยละ 

42.85 ของหุนทีอ่อกและจาํหนายแลวทัง้หมดของบริษทัฯ สงผลใหบรษิทั บิก๊ซ ีรเีทล โฮลดิง้ จาํกดั ถอืหุนของบรษิทัฯ เปนจาํนวน

รวมทั้งสิ้น 16,617,043 หุน หรือค ิดเปนรอยละ 93.09 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ

โครงสร�างรายได� 
หนวย : ลานบาท

ประเภทธุรกิจ ดําเนินการโดย

%

การถือหุน

ของบริษัท

2561/2018 2560/2017 2559/2016

รายได % รายได % รายได %

ธุรกิจนําเขาและ

จัดจําหนายเคมีภัณฑ

อุตสาหกรรม

บริษัท ไวทกรุป จํากัด 

(มหาชน)

991.6 89.4 976.4 87.7 935.2 85.6

ธุรกิจใหเชา

อสังหาริมทรัพย

108.3 9.7 119.4 10.7 136.8 12.5

ตัวแทนจําหนาย

ประตูมั่นคงและระบบ

เตือนอัคคีภัย

ผูผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑโอลิโอเคมิคัล

บริษัทยอย

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) 

จํากัด

99.18 9.7 0.9 17.4 1.6 21.0 1.9

   รวม 1,109.6 100.0 1,113.2 100.0 1,093.0 100.0
หมายเหตุ : รายไดของบริษัทยอยแสดงรวมในงบการเงินรวม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ กอตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2510 ภายใตช่ือบรษิทั ไวทแอนดโก จาํกดั และไดแปรสภาพเปนบรษิทัมหาชน จดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2522 ปจจุบันจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรม หมวดปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทคือ

1) ธุรกิจดานการนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑอุตสาหกรรม

2) ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย

3) ธุรกิจรวมทุนในบริษัทยอย

ผลประกอบการ
ในป 2561 เศรษฐกจิของประเทศมกีารขยายตวัถงึรอยละ 4.2 หลายปทีเ่ศรษฐกจิกจิไทยตามหลงัเพือ่นบาน ในทีส่ดุไทยกส็ามารถ

ตามการเตบิโตของเศรษฐกจิอาเซยีนจากการกระตุนโดยการฟนตวัของเศษฐกจิโลกและการเขามาของนกัทองเทีย่วจนี ขณะเดยีวกนั

รัฐก็ไดเพิ่มการใชจายในสาธารณูปโภคเพื่อสงเสริมการเติบโต

ในป 2561 บริษัทฯ มกํีาไรสทุธ ิ130.4 ลาน ลดลง รอยละ 5.5 เมือ่เทยีบกบัปทีผ่านมา และมกีาํไรตอหุน 7.31 บาท รายไดรวมของบรษิทัฯ

ลดลงจากปกอนรอยละ 0.7 จาก 1,140.6  ลานบาท เปน 1,132.2 ลานบาท

ธุรกิจด�านการนําเข�าและจัดจําหน�ายเคมีภัณฑ�อุตสาหกรรม
ธรุกจิจดัจาํหนายเคมภีณัฑอตุสาหกรรม ทีม่คีณุภาพสงูจากบรษิทัผูผลิตชัน้นาํของโลกนีถ้อืเปนธรุกจิหลักของบรษิทัฯ เพราะประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจมากวา 51 ป จนปจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมไทย

แมการแขงขนัโดยทัว่ไปยงัคงรนุแรงทัง้ดานราคาและคณุภาพของสนิคา แตปจจยัสาํคญัทีม่สีวนทาํใหธรุกจินีส้ามารถฟนฝาอปุสรรค

ตางๆ ที่เกิดขึ้น จนประสบความสําเร็จคือ

• การมกีารวางแผนและใชกลยทุธในการรบัมอืกบัปญหาทีเ่กดิขึน้ในแตละอตุสาหกรรมไดอยางเหมาะสม ทาํใหสนิคาของบรษิทัฯ

สามารถแขงขันได

• การมทีมีงานการตลาดและการขายทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะดาน มคีวามรูทางดานเทคนคิในการใชผลติภณัฑในแตละกลุมอตุสาหกรรม

มีการติดตามวิวัฒนาการทางเทคนิคใหมๆ และแนวโนมของตลาดลาสุด ซึ่งมีสวนสําคัญในการรวมพัฒนาผลิตภัณฑกับลูกคา 

เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดใหดีขึ้น

• การมีศูนยกระจายสินคาท่ีมีระบบการจัดการคลังสินคาและระบบจัดสงสินคา ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามระบบ

ISO 9001:2015 และมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งศูนยกระจายสินคาก็ตั้งอยูในทําเลที่สะดวกบนถนน

บางนา-ตราด ใกลสนามบินสุวรรณภูมิ จึงชวยสนับสนุนการขายและสรางความพอใจใหลูกคา เนื่องจากสามารถจัดสงสินคา

ใหลูกคาไดภายในกําหนดเวลา

• มีการขยายตลาดดานผลิตภัณฑโอลิโอเคมิคัล

บร�ษัทฯ ได�ดําเนินธุรกิจจัดจําหน�ายเคมีภัณฑ�สําหรับอุตสาหกรรมต�างๆ ดังนี้

เคมีภัณฑ�อุตสาหกรรมน้ํามันและป�โตรเคมี 
กลุมผลติภณัฑในอุตสาหกรรมนี ้ไดแก สารเคมสีาํหรบักระบวนการผลติและการกลัน่นํา้มนั (Refinery Additives) สารเพิม่คณุภาพ

ในนํ้ามันหลอลื่น (Lubricant Additives) สีผสมในน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (Liquid Dye) น้ํามันหลอล่ืนพื้นฐานชนิดพิเศษ 

(Specialty Base Oil) รวมทั้งสารหนวงไฟ (Flame Retardant) ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีทั้งตนนํ้าและปลายนํ้า
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ในป 2561 ทีผ่านมาบรษิทัไดมีการเตบิโตทางธรุกิจราวรอยละ 10 เนือ่งจากสามารถเพิม่สดัสวนการตลาดจากลกูคาทีเ่ปนพนัธมติรทางธรุกจิ 

รวมถงึสามารถขยายตลาดดานนํา้มนัตดักลงึโลหะไดมากขึน้อยางตอเนือ่งซ่ึงสูงกวาเปาหมายราวรอยละ 20 และขยายธรุกจิไปยงัตลาดใหมๆ

เชน ประเทศพมา ซ่ึงมีแนวโนมในการใชพลังงานและผลิตภัณฑในกลุมปโตรเลียมสูงขึ้น ทั้งนี้การขยายตลาดไปสูตลาดใหม

อยางประเทศพมานั้น มุงหวังขยายตลาดและเพิ่มความมั่นคงใหกับธุรกิจของแผนก

ในป 2561 สถานการณราคานํา้มนัดบิและ ผลติภณัฑในกลุมปโตรเลียมจะมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ในชวงแคบ การพฒันาพลังงานทดแทน 

การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตท่ีเนนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมถึงคาเงินบาทที่มีแนวโนมแข็งคาและยังคงผันผวน

จะมผีลกระทบตอธรุกจิของแผนกโดยตรง ในปนีบ้รษิทัฯ วางแผนการเตบิโตขึน้ราวรอยละ 30 จากการรวมพฒันาผลติภณัฑใหมๆ

กบัลกูคา ใหความสนบัสนนุทางเทคนคิและขอมลูการตลาด เนนการเปนพนัธมติรทางกลยทุธมากขึน้ อกีทัง้เสรมิสรางความมัน่คงและ

แขง็แรงใหกบัตลาดนํา้มนัตดักลงึโลหะ พฒันาผลติภณัฑทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงกบัลกูคาแตละรายใหมคีวามแตกตางในผลติภัณฑ 

มุงหวงัใหลกูคาของบรษิทัฯ สามารถขยายตลาดและเพิม่ศักยภาพในการแขงขนัในตลาดไดดวยเชนกนั อกีทัง้การเพิม่ความสัมพนัธ

กับลูกคาและเสาะหาความตองการของลูกคาในประเทศเพื่อนบาน เพื่อมุงหวังบริษัทฯ ขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น การเพิ่มความ

หลากหลายของผลิตภัณฑและความสะดวกในการทําธุรกิจใหกับกลุมลูกคานํ้ามันหลอลื่น โดยมุงหวังการเติบโตรวมกันกับลูกคา 

เปนอีกปจจัยในการเติบโตของแผนก

เคมีภัณฑ�อุตสาหกรรมอาหาร
บริษัทฯ ไดมกีารเพิม่ความหลากหลายในการจดัสรรหาวตัถดุบิ สวนประกอบตางๆ ของอาหารเพือ่เพิม่ชองทางจาํหนาย และสนองตอบ

ตอความตองการของลูกคาในการออกสินคาใหมๆ สูตลาด รวมถึงชวยปรับปรุงตนทุนใหแกลูกคา และใหครอบคลุมลูกคาในกลุม

อตุสาหกรรมอาหารตางๆ อนัไดแก กลุมอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ เชน เครือ่งดืม่ทีม่นีํา้ผลไมเปนสวนประกอบ นํา้ผลไม เครือ่งดืม่ชกูาํลงั

เครื่องดื่มเสริมสารอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑกาแฟสําเร็จรูปทั้งผงและพรอมดื่ม ผลิตภัณฑชา

กลุมอตุสาหกรรมเบเกอรี ่เชน เคก เบเกอรี ่ขนมปง ผลติภณัฑแปง กลุมอตุสาหกรรมนํา้มนัและไขมนั เชน ผลิตภณัฑครมีเทยีมทีใ่ชในกาแฟ

ครีมเทียมที่นํามาใชในผลิตภัณฑเบเกอรี่ มากา รีน เนย รวมจนถึงกลุมอุตสาหกรรมอาหารเสริม หรือผลิตภัณฑอาหารเสริม

วัตถุดิบกลุมแรก อยูในขอบขายนํามาเพื่อปรับปรุงโครงสรางและหรือรสชาติของอาหาร ทําใหมีกลิ่นรสที่ดึงดูดตอผูบริโภค

เชน วัตถุดิบที่นํามาใชแตงกลิ่นรสในอาหาร (Natural or/and Natural Identical Flavors) วัตถุดิบปรับโครงสรางอาหารทําให

เครื่องดื่มมีความเขมขนขึ้นดูมีช้ินเน้ือเพิ่มขึ้น หรือเรียกวา Clouding Agent วัตถุดิบที่นํามาใชปรับโครงสรางทําใหนํ้ากับนํ้ามัน

สามารถรวมตัวหรือทําใหนํ้ามันกระจายตัวไดในนํ้าที่รูจักกันในชื่อ Emulsifier ที่นํามาใชในอุตสหกรรมนํ้ามัน โดยเฉพาะการ

ผลิตครีมเทียม ผลิตภัณฑนม เนย มาการีน เบเกอรี่ ไอศกรีม วัตถุดิบที่นํามาใชในการยืดอายุนํ้ามันหรืออาหารที่มีไขมันเปนองค

ประกอบโดยยดืระยะเวลาของการเหมน็หนืออกไป (Food Antioxidants) วตัถดุบิทีช่วยลดความขมของเครือ่งดืม่ เชนเครือ่งดืม่ชา

เครื่องดื่มสุขภาพ เรียกวา Cyclodextrin 

วัตถุดิบกลุมที่สอง นํามาใชเปนสวนประกอบของอาหาร อาทิเชน ชาและสมุนไพรสกัดผง (Instant Extract Tea and Herbal 

Extract) มอลตสกัด (Malt Extract Powder) นํ้าผลไมเขมขน (Concentrated Juice)

วัตถุดิบกลุมที่สาม คือ สารอาหารที่เพิ่มคุณคาทางโภชนาการ หรือใหหนาที่เฉพาะตอสวนของรางกาย ไดแก Whey Peptide

เพ่ือการสรางกลามเนือ้เหมาะกบัพวกนกักฬีา GOS หรอืชือ่เตม็คอื Galacto Oligo-Saccharide ซึง่เปน Prebiotics หรอืเปนอาหาร

ที่จําเพาะเจาะจงแกจุลินทรียที่ดีในลําไส ทําใหจุลินทรียที่ดีมีเติบโตเพิ่มปริมาณในลําไส กําจัดหรือลดจุลินทรียที่เปนพิษหรือสราง

สารพษิในรางกายออกไป ซึง่เปนคณุสมบตัใินดาน Detoxicity และสรางภมูคิุมกนัใหแกรางกาย สารใหความหวาน Acesulfame K

ทีไ่มใหแคลอร่ีหรอืเพิม่ปรมิาณนํา้ตาลในเลอืดเหมาะกับการใชทดแทนนํา้ตาล เหมาะสาํหรบักลุมทีล่ดความอวนหรอืผูทีม่ภีาวะเบาหวาน
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อีกทั้งสามารถชวยปรับปรุงตนทุนการผลิต

ในป 2561 ถึงแมวาสภาพเศรษฐกิจไทยมีสภาพทรงตัว และแนวโนมการออกสินคาใหมๆ สูตลาดไทยลดลง แตแผนกอาหาร

มีอัตราการเติบโตอยูในอัตราที่นาสนใจ อันเปนผลมาจากกลยุทธการทํางานรวมกับลูกคาผลิตภัณฑอาหารรวมถึงตัวอยางตนแบบ

ชวยประเมินความเปนไปไดในกระบวนการผลิต ในดานการยื่นจดทะเบียนกับองคการอาหารและยา จนไดสินคาพรอมขาย

กลยุทธดังกลาวสงผลใหบริษัทฯ ไดรับโครงงานพัฒนาสินคาใหมๆ ที่มีแนวโนมมีการเติบโตรวมกับลูกคาที่มีศักยภาพทั้ง

ในประเทศและประเทศขางเคยีง จงึทาํใหบรษิทัฯ สามารถมยีอดขายเพิม่มากขึน้ แมวาสภาพตลาดในประเทศโดยรวมมกีารชะลอตวั

และการขยายตลาดในไทยคอนขางอิ่มตัว

พรอมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงรุกหนาในการสืบเสาะหาสินคาใหมๆ เพื่อสนองตอบความตองการของตลาด บริษัทฯ ยังไดมีโครงการ

รวมมือกับสถาบันพัฒนาวิจัย ในการท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพร ซึ่งมีแนว

โนมเปนที่ตองการของตลาดในป 2562 ดังนั้นคาดการณวาตลาดนาจะมีการเติบโตสูงกวาปที่ผานมา

เคมีว�เคราะห�และอุปกรณ�ห�องปฏิบัติการ
สินคาของแผนกท่ีสําคัญไดแกเคมีวิเคราะห (Analytical Reagents) อาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับหองทดลอง (Culture Media)

และอปุกรณเครือ่งแกวหองทดลอง (Laboratory Glassware) โดยลูกคาของธรุกจิกลุมนีม้คีวามหลากหลายมาก ไดแกสถาบนัวจิยั

ทั้งของรัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา หนวยราชการและโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ

ในป 2561 ยอดขายโดยรวมลดลง โดยมสีาเหตจุากกลุมธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส ซึง่เกดิจากความไมตอเนือ่งของสนิคาบางตวัจากผูผลติ 

ทําใหมีผลตอการซัพพลายใหลูกคา และเกิดการทดแทนจากสินคาของผูอื่น สําหรับเคมีวิเคราะหและเครื่องแกวในหองปฏิบัติการ 

ยอดขายโดยรวมไมแตกตางจากปทีผ่านมา เนือ่งมาจากความตองการของตลาดทีล่ดลง รวมไปถงึการแขงขนัทีร่นุแรงมากในเรือ่งราคา

แตวาทางแผนกไดใชจดุแขง็ของตวัสนิคา รวมทัง้ทมีงานทีม่ปีระสิทธภิาพเพือ่ตอบสนองตอกลุมลกูคาทัง้ราชการและเอกชนทีม่คีวาม

ตองการของสารเคมีท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีความจําเปนในการนําไปใชกับเครื่องมือวิเคราะหที่มีความละเอียดสูงมาก ในการวิเคราะห

เพื่อหาสารตางๆ จึงทําใหยอดขายของสินคาในกลุมนี้ไมเปลี่ยนแปลง

สําหรับแนวโนมในป 2562 สินคาในกลุมน้ีนาจะมีผลกระทบ อันเนื่องมาจากสภาวะตลาดที่มีแนวโนมลดลงและการแขงขันของคู

แขงทีน่าจะรนุแรงขึน้ ดงันัน้ในปนีจ้งึมแีผนในการขยายสินคาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหองปฏิบตักิารเพือ่เพิม่ยอดขายใหไดตามทีต่ัง้ไว 

รวมถึงพยายามที่จะทําใหยอดขายของกลุมธุรกิจอิเล็กทรอนิกสกลับมาสูสภาวะปกติ

ป 2561 ตลาดอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อวิเคราะหหาเชื้อปนเปอนแบบ Conventional มีการเติบโตเพียงเล็กนอย จากการที่ลูกคาปรับ

ลดการทดสอบตวัอยางเพือ่ลดตนทนุ รวมทัง้มกีารพฒันาเทคโนโลยใีนการวเิคราะหหาเชือ้ปนเปอนโดยเครือ่งมอืวเิคราะหอตัโนมตัิ

เพ่ือใหไดผลทดสอบอยางรวดเรว็เขามาแทนที ่ลกูคากลุมอาหารสดและอาหารแชแขง็เพือ่สงออก เปลีย่นมาใชเครือ่งมอืมากขึน้ทาํให

ยอดขายลดลง ในขณะท่ียอดขายอาหารเลี้ยงเชื้อในกลุมอุตสาหกรรมนม ยา เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง ซึ่งเนนในเรื่องของคุณภาพ

สนิคาเปนหลกัตองการวธิกีารทดสอบทีใ่หผลไดแมนยาํ ตองเลือกใชอาหารเล้ียงเช้ือทีม่คุีณภาพสูง ซึง่เปนตลาดทีสิ่นคาเรามจีดุเดน

นั้นขยายตัวขึ้น เมื่อตลาดนี้มีการเติบโตทําใหเราสามารถเพิ่มฐานลูกคา และมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง

บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอด โดยในชวงปที่ผานมา ทาง Supplier ไดรวมกับ

บริษัทผูผลติและพฒันาสนิคาในญีปุ่น และไดออกผลติภัณฑใหม ซึง่มคีวามสามารถในการวเิคราะหแมนยาํสูง คาดแูลรกัษาเครือ่งตํา่

ไมมีคาใชจายนํ้ายาเพิ่มเติม และใหผลรวดเร็ว ซึ่งตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 
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และจากการที่คาแรงงานในประเทศมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ หองปฎิบัติการตางๆ มีความตองการลดแรงงานในการเตรียมอาหาร             

เลี้ยงเชื้อ จึงทําใหมีความตองการใชอาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสําเร็จพรอมใช(Prepared Plate Medium) มากขึ้น ทางบริษัทฯ

จึงไดขยายตลาดในกลุมสินคานี้โดยรวมมือกับบริษัทเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อในประเทศ เพื่อพัฒนาสินคากลุมนี้ 

ในป 2562 บริษัทฯ จะดําเนินการขยายตลาดในสวนของเครื่องมือวิเคราะหอัตโนมัติ และอาหารเตรียมสําเร็จพรอมใช

เพิ่มจากการขยายตลาดในสวนสินคาหลัก นอกเหนือจากจุดเดนในตัวคุณภาพของสินคาที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในระดับโลกวา

เปนสินคาที่มีคุณภาพสูง สามารถใชทดสอบหาเชื้อไดอยางแมนยํา บริษัทฯ ไดเสริมคุณคาในการบริการ โดยใชกลยุทธการทํางาน

รวมกนักบัลกูคาในการใหความรูทางวชิาการในการพฒันาและวางระบบของหองปฎิบตักิารมาโดยตลอด ทาํใหลูกคาเชือ่มัน่ในการ

บรกิาร และความสามารถในทางเทคนคิ สงผลใหทางบรษิทัฯ สามารถขยายฐานลูกคาไดเพิม่มากขึน้และมกีารเตบิโตอยางตอเนือ่ง

เคมีภัณฑ�อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก  
สนิคาหลกัเปนเคมภีณัฑทีเ่ปนองคประกอบสาํคญัทีช่วยเพิม่คณุภาพของผลิตภณัฑทางดานการเคลือบผวิในอตุสาหกรรมสี พลาสตกิ 

และหมึกพิมพ ฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจกลุมนี้ ขึ้นกับสภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใชสีและพลาสติกดวย ไดแก อุตสาหกรรมผลิต

รถยนต ผลติภณัฑจากพลาสตกิและธรุกจิกอสราง ดงันัน้ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิในป 2561 สภาพตลาดโดยรวมยงัคงชะลอตวั

เหมือนป 2560 ทําใหมีผลตออุตสาหกรรมรถยนต พลาสติก ธุรกิจกอสราง จึงสงผลโดยตรงตอยอดขายของธุรกิจนี้

บรษิทัฯ ยงัคงยดึมัน่ในการสรางสมัพนัธระยะยาวกบัคูคา ดวยการทาํงานรวมกนัในการพฒันาผลิตภณัฑใหมๆ  ไมวาจะเปนการชวย

แกปญหาของสตูรเดมิ เพิม่ประสทิธภิาพของสนิคาหรอืการเสนอแนะสินคาใหมเพือ่ใหสามารถขยายตลาดไดมากขึน้ การพฒันาสนิคา

ใหมดงักลาวมทีัง้ชวยใหคูคาสามารถพฒันาสนิคาทีม่ตีนทนุทีล่ดลง พฒันาใหสินคามคุีณสมบตัทิีด่ขีึน้ รวมถงึมกีารพฒันาสินคาใหม

ที่เปนมิตรตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนความตองการของตลาดสินคาคุณภาพสูงและสินคาเพื่อการสงออก เน่ืองจากตลาด

ตางประเทศตองการสินคาที่มีคุณภาพดี และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการกระตุนการสงออกใหมากขึ้น

ในป 2561 บริษัทฯ พยายามขยายตลาดโดยเนนทางดานสารเคมทีีช่วยอนรุกัษสิง่แวดลอม และคาํนงึถงึความปลอดภยัของผูบริโภค

มกีารใหคาํปรกึษาทางดานเทคนคิแกลกูคา เพือ่นาํไปพฒันาผลติภณัฑใหมคีณุภาพดขีึน้และปลอดภยัตอผูบรโิภค ซึง่คาดวาสนิคา

ทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอมมแีนวโนมทีจ่ะเตบิโตข้ึน นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัสามารถสรรหาผลิตภณัฑใหมจากผูผลิตรายใหมทีม่คีณุภาพ

ไดมากขึน้ ทัง้การขยายชนดิของสนิคาในกลุมเดมิและเพิม่ประเภทของสินคาใหม ซึง่ไดเริม่มกีารพฒันาตลาดมาแลวระยะเวลาหนึง่

ผลจากการพฒันาสนิคาใหมเหลานีจ้ะเปนปจจยัทีจ่ะชวยเรงอตัราการเตบิโตของธรุกจิกลุมนีใ้นป 2562 ใหอยูในระดบัทีน่าพอใจมากขึน้

บริษัทฯ พยายามทีจ่ะพฒันาอตุสาหกรรมดานอืน่เพิม่ขึน้ เชน อตุสาหกรรมกาว อตุสาหกรรมเทยีน อตุสาหกรรมนํา้ยาทาํความสะอาด

อตุสาหกรรมยาง อตุสาหกรรมหลอเยน็ หรอืทางดานการเกษตร เพือ่ใหครอบคลุมกบัผลติภณัฑทีม่อียูและขยายฐานลกูคาทางดาน

เคมีภัณฑในการรักษาสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น

ผลิตภัณฑ�โอลิโอเคมิคัล
ผลติภณัฑในกลุมโอลโิอเคมคิลั เปนผลติภณัฑเคมอีตุสาหกรรมทีม่กีระบวนการผลติจากวตัถดุบิทางธรรมชาต ิอนัไดแก นํา้มนัปาลม

ราํขาว ถัว่เหลอืง มะพราว รวมถึงไขสตัว ซ่ึงผลติภณัฑทีไ่ดจากนํา้มนัเหลานี ้สามารถใชเปนสารเคมอีงคประกอบในหลายอตุสาหกรรม 

เชน อตุสาหกรรมยางรถยนตและยางแปรรปู นํา้มนัหลอลืน่ นํา้มนัเครือ่ง ผลติภณัฑเคลอืบผวิ ส ีหมกึพมิพ พลาสตกิ กอสรางและ 

ผลิตภัณฑทําความสะอาด สบู ครีมอาบนํ้า และอีกหลากหลายอุตสาหกรรม
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ภาพรวมในป 2561 ท่ีผานมายอดเพิ่มขึ้นเล็กนอยเม่ือเทียบกับ ป 2560  สืบเนื่องมาจากการแขงขันดานราคาขายอยางรุนแรง

จากคูแขงที่นําเขาสินคาจากตางประเทศ โดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซีย ประกอบกับราคานํ้ามันปาลมซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก

ในการผลิตสินคายังคงมีราคาสูง เปนผลใหลูกคาผูผลิตยางรถยนตรายหลักลดปริมาณการส่ังซ้ือลง ถึงแมวาจะสามารถขยาย

สินคาในกลุมอุตสาหกรรมยาง ทําชิ้นสวนยานยนต และอุตสาหกรรมยางโมโนเมอรไดเพิ่มขึ้นก็ตาม ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่

ซบเซาภายในประเทศ ทาํใหลกูคาในกลุมอตุสาหกรรมอืน่ๆ ชะลอการสัง่ซือ้สนิคาดวยเชนกนั เวนแตกลุมอตุสาหกรรมนํา้มนัหลอลืน่

นํ้ามันเครื่องที่มียอดขายเพิ่มขึ้น โดยกลุมสินคากรดไขมันยังคงเปนสินคาหลักที่ทํายอดขายไดกวา 80% จากยอดขายตลอดทั้งป 

จากปจจัยหลายประเด็นที่กลาวมา ทําใหกลยุทธการขายสินคา กลุมโอลิโอเคมิคัลในป 2562 จะมุงเนนไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ

สินคาใหม ในตนทุนที่ตํ่ากวาเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแขงขันในตลาดอุตสาหกรรมยาง ซึ่งเปนลูกคาหลักของเคมีภัณฑกลุมน้ี

ทั้งในประเทศและสงออก อันไดแก ยางรถยนต ยางคอมปาวด รองเทายาง หมอนยางพารา ถุงมือยาง เปนตน ซึ่งไดมีการเริ่ม

จําหนายสินคาใหมตั้งแตชวงปลายป 2561 เปนตนมา และมีแนวโนมที่ดีในการขยายสินคาไปสูกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากนี้

อุตสาหกรรมนํ้ามันหลอลื่นและน้ํามันเครื่องก็เปนอุตสาหกรรมที่มีสินคาใหมเขาไปบุกตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายดวยเชนกัน

โดยเนนการพัฒนาคุณภาพสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก ประกอบกับแนวโนมราคาวัตถุดิบในป 2562

นีม้กีารปรบัตวัลดลงอยางตอเนือ่งตัง้แตชวงปลายปทีผ่านมา ดวยองคประกอบตางๆ เหลานี ้ทาํใหมคีวามมัน่ใจไดวาธรุกจิกลุมเคมภัีณฑ

โอลิโอเคมิคัล ในป 2562 นี้ จะมีทิศทางที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมาอยางแนนอน

ธุรกิจให�เช�าอสังหาร�มทรัพย�
ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยประกอบดวย อาคารสํานักงาน และคลังสินคา

• อาคารสาํนกังานใหเชา ตัง้อยูที ่ซอยรเูบยี ถนนสขุมุวทิ 42 ประกอบดวยอาคารสํานกังานใหเชา 2 อาคาร มพีืน้ทีร่วม 17,500 

ตารางเมตร มีสิ่งอํานวยความสะดวกทัดเทียมอาคารสํานักงานช้ันนํา เชน หองประชุมกลาง หองสัมมนา รานอาหาร และ

ที่จอดรถที่เพียงพอสําหรับลูกคาและผูที่มาติดตอ ทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช.ม.  

• คลังสินคาและโรงงานใหเชา ตั้งอยูที่ ถนนบางนา – ตราด ก.ม. 18 ใกลสนามบินสุวรรณภูมิ มีพื้นที่รวม 44,000 ตารางเมตร 

เปนอาคารคลังสินคาที่มีมาตรฐานสากล และตั้งอยูในทําเลที่ดี 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งสํานักงานผูแทนในประเทศพมาแลว มีวัตถุประสงคในการศึกษาและหาโอกาสในการขยายตลาดใหกับผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ

บร�ษัทย�อย
บร�ษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด
• ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย บานประตูมั่นคง ตูนิรภัย ตูเก็บเอกสาร และระบบเตือนอัคคีภัย จากผูผลิตที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐานสากล ยี่หอ EDWARDS ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดําเนินงานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และใหบริการ

หลังการขายที่สรางความพึงพอใจใหลูกคามาโดยตลอด

• โรงงานผลติสารเคมปีระเภทกรดไขมนัประเภทตาง  ๆเพือ่ผลิตผลิตภัณฑโอลิโอเคมิคัล โดยใหบรษิทัแม คือ บรษิทั ไวทกรุป จาํกดั (มหาชน)

เปนผูจัดจําหนาย
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ลูกค�าเป�าหมาย
คอื ผูผลติสนิคาทีเ่นนการผลติสนิคาคณุภาพสงูในอตุสาหกรรมทกุประเภททีส่ามารถใชเคมภัีณฑทีบ่รษิทัฯ จดัจาํหนายเปนวตัถดุบิ

การจําหน�ายและช�องทางการจําหน�าย
การจดัจาํหนายโดยตรงถงึผูผลติเปนนโยบายการขายหลักของบรษิทัฯ สําหรบัลูกคาทีใ่ชเคมภัีณฑของบรษิทัฯ เปนวตัถดุบิในการผลติ

แตเนื่องจากเคมีภัณฑของบริษัทฯ มีมากมายหลายชนิด การจัดจําหนายโดยตรงไมสามารถกระทําไดในทุกเคมีภัณฑและทุกพื้นที่ 

จึงมีความจําเปนที่จะตองขายผานบริษัทจัดจําหนายบาง ทั้งนี้เพื่อใหสินคาของบริษัทฯ เปนที่รูจักและใชอยางแพรหลาย

ลักษณะของลูกค�า
ฐานลูกคาของบริษัทฯ สําหรับสินคาเคมีภัณฑจะกระจายเปนอยางมาก รวมกันมากกวา 1,200 ราย สวนหนึ่งจะเปนลูกคาเกาแก

ที่ติดตอซื้อขายกันเปนเวลานาน ขณะเดียวกันก็มีลูกคาใหมเพิ่มขึ้นทุกป เปนผลใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในลูกคาแตละรายจะมีผล

กระทบตอยอดขายรวมของบริษัทฯ ไมมาก  

ในระยะ 3 ป ที่ผานมา มียอดขายสินคาใหลูกคารายใหญ 10 รายแรก ดังนี้

ป ยอดขาย (ลานบาท) คิดเปน รอยละ

2561 455 45

2560 470 47

2559 413 44
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ป�จจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงสําคัญที่อาจส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย ในป� 2561 สรุปได�ดังนี้

• ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ

แมบริษัทฯ และบริษัทยอย จะเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหแกเจาของผลิตภัณฑในตางประเทศเปนจํานวนมากรายและเปน

ระยะเวลานาน แตก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการท่ีเจาของผลิตภัณฑรายใดรายหนึ่งอาจบอกเลิกการใหบริษัทฯ และบริษัทยอย

เปนตัวแทนจําหนายได อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดมีการจัดหาเคมีภัณฑที่มีความหลากหลายมากกวามาทดแทนแลว แตคงตอง

ใชเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑกับลูกคาสักระยะเวลาหน่ึง อน่ึง บริษัทฯ ยังไดพิจารณาความเปนไปไดในการลงทุนในธุรกิจ

ที่หลากหลายมากขึ้น

• ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อและการพึ่งพิงลูกคารายใหญ

ฐานลกูคาของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยสาํหรบัธรุกจิหลักคือ การจดัจาํหนายเคมภัีณฑอตุสาหกรรม ตูนริภัย และระบบเตอืนอคัคภียั

ไมมีการกระจุกตัวอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากลูกคามีจํานวนมากราย และมีการกระจายครอบคลุมทั้งผูผลิตในอุตสาหกรรมที่

หลากหลาย และผูจําหนายท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ อีกทั้งฝายบริหารมีการกําหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อ

ทีเ่หมาะสม ดวยเหตผุลเหลานีจ้งึไมคาดวาจะไดรบัความเสียหายทีเ่ปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ และฝายบรหิารยงัเช่ือวาความ

เสีย่งจากการใหสนิเชือ่จะไมเกนิจาํนวนเงนิทีไ่ดตัง้สาํรองคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยไวแลวในภาวะปกติ

นอกจากจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเทานั้น  

สวนการพึ่งพิงลูกคารายใหญจัดวามีความเสี่ยงอยูในระดับตํ่า เน่ืองจากลูกคารายใหญที่สุดมียอดส่ังซ้ือสินคาจากบริษัทฯ

ในป 2561 ประมาณรอยละ 13.6 ของรายไดจากการขายรวมเทานั้น

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สนิคาทีบ่รษัิทฯ และบรษิทัยอยจดัจาํหนายมากกวารอยละ 80 เปนสนิคาทีน่าํเขาจากตางประเทศ จงึมกีารใชเครือ่งมอืทางการ

เงนิเพือ่ชวยในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ ดวยการทาํสญัญาซือ้ขาย

เงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบรษิทัยอยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีสํ่าคัญอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิลงทนุช่ัวคราว อยางไร

ก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมี

อตัราดอกเบีย้คงที ่ซึง่ใกลเคยีงกบัอตัราตลาดในปจจบุนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยจงึอยูในระดบัตํา่

• ความเสี่ยงจากภาระคํ้าประกัน

บริษัทฯ ไดคํ้าประกันบริษัทยอย คือบริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด ในการขอวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน

กูระยะสั้นจากธนาคาร 1 แหง เปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการที่อาจถูกฟองรองในฐานะผูคํ้าประกัน

ตามจาํนวนมลูหนีส้งูสดุไมเกนิ 5 ลานบาท แตเนือ่งจากฐานะการเงนิของบรษิทัยอยในป  2561 อยูในระดบัปานกลาง บรษัิทฯ 

จึงอาจมีความเสี่ยงจากภาระคํ้าประกันดังกลาว
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ทรัพย�สินที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย�สินหลัก ที่บริษัทฯ และบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจเปนทรัพยสินที่บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

นั้นโดยสมบูรณ ซึ่งประกอบดวย
ณ 31 ธ.ค. 2561

ลานบาท

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 263.21

ที่ดิน  109.44

อาคาร 12.15

คาปรับปรุงอาคาร 4.68

เครื่องตกแตงติดตั้งอุปกรณสํานักงานและเครื่องมือ

เครื่องจักร

ยานพาหนะ

4.59

0

9.14

สินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง 0

ราคารวมตามบัญชีสุทธิ 403.21

• ที่ดินและอาคารสํานักงานอันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัทฯ  

 ตั้งอยูที่   : 75 ซอยรูเบีย  ถนนสุขุมวิท 42  

     แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

     กรุงเทพฯ 10110

 จํานวนที่ดิน  : 4 - 00 - 38 ไร

 พื้นที่รวม 2 อาคาร   : 18,000 ตร.ม. พื้นที่ใหเชาทั้งสิ้น 17,500 ตร.ม. 

 

ในสวนของอาคารสํานักงาน ในปจจุบันมีผูเชาอยูกวารอยละ 90 ของพื้นที่เชารวม สวนที่บริษัทฯ ใชเปนสถานที่ประกอบการเอง

คือ 1,600 ตร.ม. คิดเปนรอยละ 8.9

• ที่ดินและอาคารโรงงาน / คลังสินคา

 ตั้งอยูที่   : ซอยรวมใจ  กม. 18 ถนนบางนา-ตราด  

     ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี   

     จังหวัดสมุทรปราการ

 จํานวนที่ดิน  : 53 - 01 - 93 ไร

 พื้นที่โรงงาน / คลังสินคา : 11,473 / 32,250 ตร.ม.

ในสวนของอาคารโรงงาน / คลังสินคา ไดมีผูเชาพื้นที่ 11,473 / 32,250 ตร.ม. สวนที่บริษัทฯ ใชเปนสถานที่เก็บเคมีภัณฑ

ของบริษัทเทากับ 8,500 ตร.ม. ปจจุบันมีผูเชาอยูรอยละ 37 ของพื้นที่เชารวม
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน บริษัทฯ บันทึกมูลคาเริ่มแรกในราคาทุน ซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการหลังจากน้ัน บริษัทฯ

จะบนัทกึดวยราคาทนุหกัคาเสือ่มราคาสะสม และคาเผือ่การดอยคา (ถาม)ี คาเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุคาํนวณ

จากราคาทุน โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการ

คํานวณผลการดําเนินงานรายละเอียดตามท่ีผูตรวจสอบบัญชีไดแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการขอ 4.6 และ 14

ทรัพยสนิดงักลาวขางตน ไดแสดงตามราคาทนุหกัดวยคาเส่ือมราคาสะสมสาํหรบัสนิทรพัยทกุประเภท ยกเวนทีด่นิ โดยใชวธิเีสนตรง

เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพย ตามที่ผูตรวจสอบบัญชี

ไดแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการขอ 5.0 และขอ 15 ทัง้นี ้ไมมกีารใชทรพัยสินใดเปนหลกั

ประกันการกูยืมเงินแตอยางใด

เง�นลงทุนของบร�ษัทในบร�ษัทย�อย
สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย ไมมีการเปลี่ยนแปลงนับแตเริ่มลงทุนจนถึงป 2547 แตในระหวางป 2548 บริษัทยอยไดมีการ

ลดทุนและเพิ่มทุนทําใหสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยเพิ่มจากรอยละ 49.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปนรอยละ 95.92

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งตนทุนเงินลงทุนทั้งหมดคิดเปนเงิน 5.76 ลานบาท

ในป 2556 บริษัทยอยไดมีการเพิ่มทุนจํานวน 24 ลานบาท โดยบริษัทฯ ลงทุนในหุนที่เพิ่มทุนทั้งจํานวนสงผลใหสัดสวนการถือ

เงินลงทุนเพิ่มจากรอยละ 95.92 เปนรอยละ 99.18 ตนทุนเงินลงทุนทั้งหมดเปนเงิน 29.76 ลานบาท

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย กรรมการบริหารจะเปนชุดเดียวกับบริษัทฯ จึงมีอํานาจในการควบคุมหรือมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจไดเต็มที่

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย

การลงทุนในบริษัทยอย

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
ทุนชําระแลว

(บาท)

%

การถือหุน

ตนทุนเงินลงทุน

(บาท)

บริษัทยอย

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําเขา และจําหนายประตูมั่นคง

และระบบรักษาความปลอดภัย

ผลติและจาํหนายผลิตภณัฑโอลิโอเคมคัิล

30,000,000 99.18 29,755,000
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ข�อพ�พาททางกฎหมาย

- ไมมี -

ข�อมูลทั่วไปและข�อมูลสําคัญอื่น

ข�อมูลทั่วไปของบร�ษัท
บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่  0107537000190 

ชื่อหลักทรัพย : WG 

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ� : 
75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง   

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท  0-2390-2445-54, 0-2391-7648-53

โทรสาร 0-2381-9990, 0-2381-2975 

http : //www.whitegroup.co.th

ประเภทธุรกิจ : 
บริษทัดาํเนนิกจิการเก่ียวกับการนาํเขาและจดัจาํหนายเคมภีณัฑ สําหรบัการใชเฉพาะอยาง อนัไดแก เคมภีณัฑอตุสาหกรรมนํา้มนัดบิและ

ปโตรเคม ีเคมภีณัฑอตุสาหกรรมอาหาร เคมวีเิคราะหและอปุกรณ หองปฏบิตักิาร เคมภีณัฑอตุสาหกรรมเคลอืบผวิและพลาสตกิ 

เคมีภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไป ผลติภัณฑโอลิโอเคมิคัลและใหเชา อสังหาริมทรัพย 

ทุนจดทะเบียน : 
หุนสามัญ 30,000,000 หุน หุนละ 10.- บาท

ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวเต็มมูลคา :

หุนสามัญ 17,850,000 หุน หุนละ 10.- บาท

ผู�สอบบัญชี :
นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 0-2264-0777

โทรสาร  0-2264-0790

นายทะเบียนหลักทรัพย� :
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2009-9000 

โทรสาร  0-2009-9991
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ส�วนที่ 2

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

ข�อมูลหลักทรัพย�และผู�ถือหุ�น

หลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ
บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท เรียกชําระแลว 178.5 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 

17,850,000 หุน มูลคาหุนละ 10.- บาท 

ชื่อหลักทรัพย : WG

ถือหุ�นรายใหญ� (1)
(ก) รายชือ่ผูถอืหุนรายใหญ ณ วนัปดสมดุทะเบยีนผูถอืหุนเมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ 2562 (หุนสามญัจาํนวนทัง้สิน้ 17,850,000 หุน)

รายชื่อ จํานวนหุน รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด

1. บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด(1) 16,617,043 93.093

2. นายสมคิด สงาธีรภาพ 167,100 0.936

    โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย บริษัทเงินทุนหลักทรัพยศรีมิตร จํากัด (มหาชน)

3. MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 138,000 0.773

(ข) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ท่ีโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัท        

อยางมีนัยสําคัญ

• บรษิทั บิก๊ซ ีรเีทล โฮลดิง้ จาํกดั ประกอบธรุกจิดานบรษิทัลงทนุ โดยมรีายชือ่ผูถอืหุน ณ วนัที ่22 กมุภาพนัธ  2562 ดงันี้

ลําดับที่ รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจ/อาชีพหลัก จํานวนหุน รอยละ

1 บริษัท บีเจซี โลจิสติกส แอนด แวรเฮาส จํากัด บริษัทลงทุน 397,399,996 7

2 บริษัท บีเจซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด บริษัทลงทุน 5,112,000,002 90

3 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) หมวดธุรกิจพาณิชย

ในตลาดหลักทรัพยฯ

168,600,002 3

หมายเหตุ  (1)  เปนผูถือหุนซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัท

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

ทัง้บรษัิทฯ และบรษิทัยอย ยงัไมมกีารกาํหนดนโยบายในการจายเงนิปนผล คณะกรรมการบรษิทัจะเปนผูพจิารณาการจดัสรร

กําไรเพื่อจายเงินปนผล โดยเสนอใหผูถือหุนอนุมัติเปนรายป 
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โครงสร�างการจัดการ 
โครงสรางการจัดการ บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบร�ษัท  

ขอบงัคบับรษิทั ขอที ่13 กาํหนดใหบรษิทัมกีรรมการคณะหนึง่ เพือ่ดาํเนนิกจิการของบรษิทั ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน

แตจะพึงมีจํานวนเทาใดใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนด และกรรมการไมนอยกวากึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจํานวน  7 ทาน 

โดยประกอบดวยกรรมการอสิระจาํนวน 3 ทาน และกรรมการอสิระมคีณุสมบตัติามขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ีทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะ

กรรมการกาํกบัตลาดทนุที ่ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเสนอขายหุนทีอ่อกใหม ฉบบัที ่2 และประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับที่ 5)

และกรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน และกรรมการของบริษัททุกทานไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความ

ผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริตในรอบปที่ผานมา 

รายละเอียดของคณะกรรมการ มีดังตอไปนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง วันที่เปนกรรมการ
เขาประชุม

(จํานวนการประชุม)

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริษัท 27 พฤศจิกายน 2561 2/3
2. นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการอิสระ 27 พฤศจิกายน 2561 3/3
3. นางพิมพพนา ปตธวัชชัย กรรมการอิสระ 21 มีนาคม 2543 8/9
4. พลตํารวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช กรรมการอิสระ 20 ธันวาคม 2561 0/0
5. นายสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ 15 กันยายน 2538 9/9
6. นางสาวนัทธหทัย ธนชัยหิรัญศิริ กรรมการ 28 พฤศจิกายน 2561 2/2
7. นางกมลวรรณ ศิวรักษ กรรมการ 28 พฤศจิกายน 2561 2/2

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการ

ฝายเคมภีณัท

ผูจัดการ

ฝายบรหิารจัดการ

ผูจดัการฝาย

การเงนิและปฏบิติัการ

ผูจดัการฝาย

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ผูจดัการฝาย

ทรพัยากรบคุคล
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โดยมีกรรมการที่ลาออกระหวางป ดังนี้

รายชื่อ ตําแหนง
วันที่มีผลลาออก

การเปนกรรมการ

เขาประชุม

(จํานวนการประชุม)

1. นายรัตน โอสถานุเคราะห กรรมการ 23 พฤศจิกายน 2561 0/6

2. นายธนา ไชยประสิทธิ์ กรรมการ 23 พฤศจิกายน 2561 5/6

3. นางสาวจันทรกานต ศรีสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 27 พฤศจิกายน 2561 6/6

4. นางอารยา เตชานันท กรรมการ 27 พฤศจิกายน 2561 6/6

5. นายสลิล ปนขยัน กรรมการอิสระ 11 ธันวาคม 2561 5/6

ทั้งนี้ นางกมลวรรณ ศิวรักษ ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท

หมายเหต ุสาเหตทุีก่รรมการบางทานไมสามารถเขารวมประชมุได เนือ่งจากตดิภารกจิดวน เชน มกีารเดนิทางไปตางประเทศ

โดยกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมฯ ไดมีการแจงใหบริษัททราบลวงหนากอนวันประชุม

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ลงลายมือช่ือรวมกับนายสมชัย ไชยศุภรากุล หรือ นางสาวนัทธหทัย ธนชัยหิรัญศิริ หรือ

นางกมลวรรณ ศิวรักษ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

ขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด

แทนคณะกรรมการบริษัทก็ได

การประชุมคณะกรรมการ

ขอบังคับของบริษัทกําหนดให สงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน

บริษัทอาจจะกําหนดนัดประชุมเร็วกวาน้ันก็ได ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ ในการประชุมแตละครั้งจะมีการกําหนดระเบียบวาระ

การประชมุไวลวงหนาอยางชดัเจน ซึง่จะมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดาํเนนิงานของแตละ ไตรมาส โดยเลขานกุารบรษัิท

จะจดัหนงัสือเชญิประชมุพรอมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารทีเ่กีย่วของ กอนการประชมุเปนไปตามขอบงัคบัของบรษิทั

เพ่ือใหคณะกรรมการไดศกึษาขอมลู และเตรยีมขอมลูเพิม่ใหพรอมกอนเขารวมประชุม ระยะเวลาทีใ่ชในการประชุมแตละครัง้จะใชเวลา

2-3 ชั่วโมง อีกท้ังไดมีการจดบันทึกการประชุมโดยเลขานุการบริษัทฯ และลงนามรับรองโดยประธานกรรมการบริษัทฯ

และจะมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองไวทั้งหมด ซึ่งพรอมใหคณะกรรมการหรือผูเกี่ยวของตรวจสอบได 

โดยในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
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ผู�บร�หาร 

เพ่ือใหการดาํเนนิธรุกิจดาํเนนิไปในทศิทางเดยีวกนัอยางสอดคลองกบันโยบายทางธรุกจิ เปาหมาย แผนการดาํเนนิงาน และกลยทุธ

ทางธุรกจิ ทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั คณะจดัการมหีนาทีบ่รหิารงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั

ภายใตนโยบายทางธรุกจิ เปาหมาย แผนการดาํเนนิงาน กลยทุธทางธรุกจิตาง ๆ  ทีก่าํหนดไว ตลอดจนรบัผิดชอบผลการดาํเนินงานโดยรวม

ควบคุมคาใชจายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจําป 

เลขานุการบร�ษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติแตงตั้งใหนางกมลวรรณ

ศิวรักษ ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท มีผลนับตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป โดยเลขานุการบริษัท

ไดจบการศึกษาและมีประสบการณทํางานดานกฎหมาย เลขานุการบริษัทดูแลการใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑ

ตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารตองทราบ เพื่อประโยชนตอบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

และประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ

ประชมุผูถอืหุน รวมทัง้ดแูลใหมกีารจดัทาํและเก็บรกัษาเอกสาร ไดแก ทะเบยีนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชมุ

คณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชมุผูถือหุน รายงานประจาํป และเกบ็รกัษารายงานการมสีวนไดเสียของกรรมการและ

/หรือผูบริหาร เปนตน ดูแล ตรวจสอบ และใหคําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทใหเปนไป

ตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ

เลขานุการบริษัท ไดผานการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 25/2008

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนสําหรับกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุ นเทาน้ัน โดยคาตอบแทนกรรมการในป 2561 ท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําป 2561 

เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,925,231 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ลําดับที่ กรรมการ ตําแหนง คาตอบแทน หมายเหตุ

1 นายอศัวนิ เตชะเจรญิวกุิล ประธานกรรมการบรษิทั -
2 นายสทุธชัิย สงัขมณี กรรมการอสิระ -

ประธานกรรมการตรวจสอบ - มผีลแตงตัง้เมือ่วนัที ่27 พ.ย. 2561
3 นางพมิพพนา ปตธวชัชยั กรรมการอสิระ 300,000

 กรรมการตรวจสอบ 593,325
4 พลตาํรวจโท ภทัรชัย หริญัญะเวช กรรมการอสิระ - มผีลแตงตัง้เมือ่วนัที ่20 ธ.ค. 2561

 กรรมการตรวจสอบ - มผีลแตงตัง้เมือ่วนัที ่20 ธ.ค. 2561
5 นายสมชัย ไชยศภุรากุล กรรมการ 150,000
6 นางกมลวรรณ ศวิรกัษ กรรมการ -
7 นางสาวนทัธหทยั ธนชยัหริญัศริิ กรรมการ -

กรรมการที่พนจากตําแหนง

1 นายสทิธิ ์ปรศุดุาํเกิง กรรมการ - 
2 นายรตัน โอสถานเุคราะห กรรมการ -
2 นายธนา ไชยประสทิธิ์ กรรมการ 150,000                                    
3 นายสลลิ ปนขยนั กรรมการอสิระ 150,000                       

กรรมการตรวจสอบ 140,953
4 นางสาวจนัทรกานต ศรสีวสัดิ์ กรรมการอสิระ 150,000

กรรมการตรวจสอบ 140,953
5 นางอารยา เตชานนัท กรรมการ 150,000

รวม 1,925,231

(ข) คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร (กรรมการบริหาร 2 ราย และผูบริหาร 2 ราย)
ป จํานวนราย เงินเดือนและโบนัสรวม (ลานบาท)

2559 4 30.73
2560 4 37.38
2561 4 36.19

* เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม คาเสื่อมรถยนต คาตอบแทนการขายและเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน

บุคลากร 

(1) จํานวนพนักงานทั้งหมดมี 148 คน
กลุมงาน จํานวน(คน)

ฝายบริหาร 1
ฝายการตลาดและการขาย 23
ฝายปฏิบัติการ (รวมคลังสินคาและขนสง) 26
ฝายบัญชีการเงิน 30
ฝายอาคาร 8
ฝายบุคคลและธุรการ 9
ฝายสารสนเทศ 3
โรงงาน FB 48

รวม 148
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ผลประโยชนของพนักงาน
ป คาตอบแทน (ลานบาท)

2559 85.8

2560 103.3
2561 105.4

ผลตอบแทนรวมในป 2561 ของพนักงาน ไดแก เงินเดือน คาจาง โบนัส คานายหนา คาลวงเวลา เงินสมทบประกันสังคม  

เงนิกองทนุสาํรองเลีย้งชพี และประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนเงนิบาํเหนจ็พนกังาน คิดเปนเงนิรวมทัง้ส้ิน 105.4 ลานบาท

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน

บรษัิทฯมภีาระสาํหรบัเงนิชดเชยทีต่องจายใหแกพนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฏหมายแรงงานและโครงการเงนิรางวลัการ

ปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา บริษัทฯ จึงคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและ

โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit 

Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน มจีาํนวน 17.8 ลานบาท (พ.ศ. 2560 

จํานวน 18.1 ลานบาท) 

บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรในองคกรของเราและไดสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง

ดงัจะเหน็ไดวาผูจดัการลวนแตเปนผูจดัการทีไ่ดรบัการปรบัตาํแหนงจากบคุลากรทีเ่หมาะสมภายในองคกรทัง้ส้ิน นอกจากนี้

ยงัมกีารสงพนกังานไปอบรมตางประเทศ เพือ่ศกึษาววิฒันาการทางเทคโนโลยแีละผลติภณัฑใหมๆ  ทัง้จากเจาของผลติภณัฑ 

และจากการเขาชมงานแสดงสินคาที่สําคัญระดับโลก

(2) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ป ที่ผานมา 

- ไมมี –

(3) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

- ไมมี –
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การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทไดมีการดําเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่กําหนดและสอดคลอง

กับขอกําหนดกฎหมาย เนือ่งจากตระหนกัดวีาการกาํกบัดแูลกจิการเปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัความสมัพนัธระหวางกลุมตางๆ 

ซึ่งไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหารของบริษัท ผูถือหุน สังคม ผูมีสวนไดเสียทุกรายและรวมทั้งตองมีการดําเนิน

งานดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมอยางตอเนื่องดวย ฉะนั้นการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงเปนพื้นฐาน

ที่สําคัญในการชวยใหองคกรสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและมั่นคง เพราะการมีมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดีดวยการ

บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส ยอมเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และสรางความเชื่อมั่นใหแก 

ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหาร เพื่อสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพดังนี้

คณะกรรมการชุดย�อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซ่ึงจัดตั้งขึ้น

เมือ่วันที ่29 กมุภาพนัธ 2543 โดยมวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทกุทานเปนกรรมการทีเ่ปนอสิระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังตอไปนี้

รายชื่อ ตําแหนง
เขาประชุม

(จํานวนการเขาประชุม)

1. นายสุทธิชัย สังขมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ 0/0(1)

2. พลตํารวจโทภัทรชัย หิรัญญะเวช  กรรมการอิสระ 0/0(1)

3. นางพิมพพนา ปตธวัชชัย กรรมการอิสระ 4/4

ทั้งนี้ นางกมลวรรณ ศิวรักษ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

(1) คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งนายสุทธิชัย สังขมณี เปนประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และแตงตั้ง

พลตํารวจโทภัทรชัย หิรัญญะเวช  เปนกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

(2) โดยระหวางปมกีรรมการตรวจสอบลาออกไดแก นายสลลิ ปนขยนั มผีลตัง้แตวนัท่ี 27 พฤศจกิายน 2561 และ นางสาวจนัทรกานต ศรีสวัสดิ์ 

มีผลตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยเขารวมประชุมทุกครั้ง

 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอ ในรอบป 2561 ไดจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยไดเชิญคณะผูตรวจสอบ

บญัชเีขารวมประชุมดวยทัง้ 4 ครัง้ เพือ่พจิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปในการปฏบิตัหินาที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบตอคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงและคณะกรรมการบรษิทั ยงัคงมคีวามรบัผดิชอบ

ในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 



27บริษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการกํากับดูแลที่ดี การบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

โปรงใส มีระเบียบแบบแผนและเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑของหนวยงานกํากับดูแลและระเบียบขอบังคับของบริษัท

ดงันัน้จงึไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้คณะหนึง่ เพือ่เปนองคกรอสิระทีจ่ะใหการสนบัสนนุและปฏบิตักิารในนามของ

คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการสอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น การสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในที่ฝายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้นและการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท

เพื่อใหการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีหลักเกณฑ มีประสิทธิผล และ

เพือ่ใหบรรลวุตัถุประสงคตามความรบัผดิชอบ คณะกรรมการบรษิทัไดจดัทาํกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบขึน้ ดงัตอไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

1.1  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

1.2  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

1.3  สอบทานใหบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลักทรพัยหรอื

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

1.4  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคา

ตอบแทนของบคุคลดงักลาว รวมทัง้เขารวมประชมุกบัผูสอบบญัชโีดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวยอยางนอยปละ

1 ครั้ง

1.5  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอ

กําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท

1.6  จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาํปของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้

1.6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ความครบถวน และความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

1.6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

1.6.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลักทรพัย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

1.6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

1.6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

1.6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

1.6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตามหนาที่ตามกฎบัตร

1.6.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินการของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ

คณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

2.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน

2.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลักทรพัยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วของ

กับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการตรวจสอบ

2. กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

(2) ไมเปนหรอืเคยเปนกรรมการทีม่สีวนรวมบรหิารงาน ลูกจาง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเงนิเดอืนประจาํ หรอืผูมอีาํนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา มารดา

คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย

(4) ไมมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง

ในลกัษณะทีอ่าจเปนการขดัขวางการใชวจิารณญาณอยางอสิระของตน รวมทัง้ไมเปนหรอืเคยเปนผูถอืหุนรายใหญ 

กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

และไมเปนผูถอืหุนรายใหญ กรรมการ ซึง่ไมใชกรรมการอสิระ ผูบรหิาร หรอืหุนสวนผูจดัการของสํานกังานสอบบญัชี

ซึ่งมีผู สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

(6) ไมเปนหรอืเคยเปนผูใหบรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบรกิารเปนทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงิน

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง

ไมใชกรรมการอสิระ ผูบรหิารหรอืหุนสวนผูจดัการของผูใหบรกิารวชิาชีพนัน้ดวย เวนแตจะไดพนจากการมลัีกษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
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(7) ไมเปนกรรมการทีไ่ดรบัการแตงตัง้ขึน้เพือ่เปนตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูถอืหุนซึง่เปน

ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

(8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

3. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

4. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน

5. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. มคีวามรูและประสบการณเพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหนาทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีต้องมกีรรมการตรวจสอบอยางนอย

1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได

ทัง้นี ้ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุ 4 ครัง้ ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุทานไดเขารวมประชมุดวยทกุครัง้

และมีฝายบริหารและผูตรวจสอบบัญชีเขารวมประชุมดวย โดยมีนางกมลวรรณ ศิวรักษ เปนเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ 

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

•  สอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําปเปนไปอยางถูกตอง เพียงพอ

และเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมกบัผูสอบบญัชีของบรษิทัฯ และฝายบรหิาร กอนทีจ่ะมกีารนาํเสนอ

งบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

•  การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนและเหน็วาเปน

รายการทีเ่ปนไปตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัและมกีารเปดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัเปนไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

•  การสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วาบรษิทัฯมกีารปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

•  สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคมุภายในรวมกบัผูสอบบญัชแีละเหน็วาบรษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายใน

ที่เหมาะสมเพียงพอ 

•  พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอผูถือหุน

พิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปตอไป กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอ ในรอบป 2561 ไดจัดให

มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยไดเชิญคณะผูตรวจสอบบัญชีเขารวมประชุมดวย 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงินประจําป
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(2) คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 9/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกําหนดใหคณะกรรมการบริหารประกอบดวยประธานคณะกรรมการบริหารและสมาชิก

อีกอยางนอย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแตงตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ปจจบุนัคณะกรรมการบรหิารมีกรรมการจาํนวนทัง้สิน้ 7 ทาน ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่แสดงถึงการ

ขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด และไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีภารกิจในการรับนโยบายการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทมาจัดทําเปนแผนงานของบริษัท

เพื่อนํามาปฏิบัติ ตดิตามผลการดาํเนนิงานเพือ่ใหเปนไปตามแนวนโยบาย ตดิตามการแกไขปญหาในการปฏบิตังิานโดยทัว่ไป

และรายงานถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารไดดําเนินการไปแลวตอคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารมกีรรมการบรหิารจาํนวน 7 ทาน และมกีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

ในป 2561 ซึ่งการเขารวมประชุมของกรรมการบริหารแตละทาน สรุปไดดังนี้

รายชื่อ ตําแหนง

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีระพล เกียรติสุรนนท กรรมการบริหาร
3. นายสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการบริหาร
4. นางอารยา เตชานันท กรรมการบริหาร
5. นางศิริกุล สมุทรสาคร กรรมการบริหาร
6. นางสาวนัทธหทัย ธนชัยหิรัญศิริ กรรมการบริหาร
7. นางกมลวรรณ ศิวรักษ กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ไดอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยใหมีผลบังคับ

ใชตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เปนตนไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณประจําปของบริษัท 

และอํานาจบริหารตางๆ  เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท

2. ควบคมุดแูลการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั ใหเปนไปตามนโยบายทางธรุกจิ เปาหมาย แผนการดาํเนนิงาน กลยทุธทางธรุกจิและ

งบประมาณทีไ่ดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยรวมถงึการทบทวนคาใชจาย รายรบัและผลประกอบการของบรษิทั 

3. มอีาํนาจพจิารณาอนมุตักิารใชจาย เพือ่การลงทนุหรอืการดาํเนนิงานตางๆ การกูยมืหรอืการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน

การใหกูยมืเงนิ ตลอดจนการเขาเปนผูคํา้ประกนั เพือ่การทาํธรุกรรมตามปกตขิองบรษิทั และเปนไปเพือ่ประโยชนในการ

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของบริษัท ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

4. กาํหนดโครงสรางองคกรและอาํนาจการบรหิารจดัการ โดยใหครอบคลุมถงึการคัดเลือก การวาจาง การแตงตัง้ การเลือ่น

ตาํแหนง การกาํหนดคาตอบแทน การพจิารณาเงนิเดอืนและโบนสั การโยกยาย การฝกอบรม และการเลกิจาง ผูบรหิาร

ระดับสูงตั้งแตระดับกรรมการผูจัดการลงมา รวมทั้งการลงนามในสัญญาจางแรงงาน
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5. กาํกบัดแูลและอนมุตัเิรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานของบรษิทั และอาจแตงตัง้หรอืมอบหมายใหบคุคลหนึง่ หรอืหลายคน

กระทําการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได

6. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการและผู�บร�หาร 

การสรรหากรรมการและผูบรหิารไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากปจจบุนับรษิทัยงัไมมกีารแตงตัง้คณะกรรมการสรรหา

อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ 

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา

และบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทมีการจัด

ทําโครงสรางเงินเดือนและกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม  โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัท

ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเคยีงกนัทีม่ขีนาดไมแตกตางกนัมาก รวมทัง้พจิารณาผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯประกอบดวย

อยางไรก็การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ หรือการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมผูถือหุนกอน

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ

คณะกรรมการของบรษิทัเปนผูสรรหากรรมการและทีป่ระชมุผูถอืหุนเปนผูแตงตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑและวธิกีารดงัตอไปนี้

1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนที่ตนถือ

2) ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเปนรายบคุคล คราวละคน หรอืคราวละหลายคน

ดวยวธิกีารอืน่ใดก็ได ตามแตทีป่ระชมุผูถือหุนจะเหน็สมควร แตในการลงมตแิตละครัง้ ผูถอืหุนตองออกเสยีงดวยคะแนนทีม่ตีาม

1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนั้น ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

ในการประชมุผูถือหุนสามญัประจาํปทกุครัง้ ใหกรรมการลาออกจากตาํแหนงจาํนวนหนึง่ในสามเปนอตัรา ถาจาํนวนกรรมการท่ี

จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใ็หออกโดยจาํนวนใกลเคยีงทีส่ดุกบัสวนหนึง่ในสามกรรมการทีจ่ะตองลาออกจากตาํแหนง

คือ กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ

เปนผูนาํในการบรหิารงานของบรษิทั ใหเปนไปตามวตัถปุระสงค ขอบงัคบั และแผนงานทีไ่ดรบัอนมุตัจิากมตทิีป่ระชมุคณะ

กรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผูถือหุน เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

• เปนผูพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท เพื่อแขงขันกับคูแขงได

• มอีาํนาจแตงตัง้คณะทาํงานตางๆ เพือ่ใหมกีารจดัการทีด่ ีและใหมอีาํนาจในการมอบอาํนาจชวง และมอบหมายใหบคุคลอ่ืนๆ

ปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได ภายใตกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ

• ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ทั้งภายนอก

และภายในบริษัท
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• พิจารณารายการท่ีเก่ียวกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมา 

หรือจาํหนายไปซึง่สนิทรพัยของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอย  ตามความหมายทีก่าํหนดตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ใชบังคับกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมา หรือจําหนาย

ไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี ทั้งนี้จะตองใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประกาศ

ดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ดวย

• มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินกิจการของบริษัทและมีอํานาจในการส่ังจายเช็ค รวมถึงลงนาม

ในเอกสารการเงินของธนาคารตางๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

• ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป  

การรวมหรือแยกตําแหนง

ประธานกรรมการบรษิทัไมเปนบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจดัการ นอกจากนีโ้ครงสรางคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดวย

คณะกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการบรษิทัและผูบรหิารของบรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึบทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน 

และเขาใจหลกัการในการทาํหนาทีก่รรมการทีด่ ีจงึมกีารศกึษากฎระเบยีบตางๆ ทัง้ทีอ่อกโดยตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการท่ีไดรับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งหมดจํานวน 3 

คนจากกรรมการท้ังสิ้น 7 คน คิดสัดสวนเปนรอยละ 42 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ขอมูลกรรมการที่เขารับการอบรม

(ดรูายละเอยีดในหวัขอประวตัคิณะกรรมการบรษิทั) อกีทัง้คณะกรรมการของบรษิทัฯ กเ็ปนผูทีม่คีวามรูความสามารถหลาก

หลายสาขา ท้ังดานธุรกิจและทางดานการเงิน จึงมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี จึงใหความสําคัญแกผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกัน มีการใหขอมูลที่เพียงพอและใหความสะดวกในทุกๆดานเพื่อใหผูถือหุนรวมเขาประชุมเพื่อจะไดใชสิทธิออก

เสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในการประชุมผูถือหุน รวมถึงการเขาทํารายการที่ตองขออนุมัติจากผูถือหุนกอน

บริษัทฯ ก็จะถือปฏิบัติโดยเครงครัด

• การประชุมผูถือหุน

บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของการจัดประชุมผูถือหุน และสงเสริมใหมีการจัดประชุมผูถือหุน ที่คํานึงถึงสิทธิของผูถือ

หุนตามหลกัการบรรษทัภบิาลทีด่ ีจงึไดมกีารจดัการประชมุผูถอืหุนตามแนวทางทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนดดังนี้
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• กอนวันประชุมผูถือหุน

บรษิทัฯ จะจดัสงเอกสารการประชุมใหผูถือหุนอยางครบถวน มกีารเปดเผยขอมลูทีเ่พยีงพอในแตละวาระ ลวงหนากอนการ

ประชมุไมนอยกวา 7 วนั สาํหรบักรณปีกต ิหรอืมากกวานัน้ หากมวีาระทีท่างสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและ

ตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.) กาํหนดใหวาระดงักลาวตองสงเรือ่งใหผูถอืหุนกอน พรอมเผยแพรเอกสารการประชุมบนเวบ็ไซตของบรษิทัฯ

เพื่อผูถือหุนจะไดใชประกอบการตัดสินใจในแตละวาระ การกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผูถือหุนก็คํานึง

ถึงความสะดวกของผูถือหุนในการที่จะเขาประชุม รวมทั้งไดโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน

3 วัน กอนวันประชุมดวย 

• วันประชุมผูถือหุน

บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม กอนเริ่มการประชุมจะประกาศแจงจํานวนสัดสวนผูถือหุนที่

เขาประชุมและผูถือหุนที่มอบฉันทะ พรอมทั้งประกาศแจงหลักเกณฑในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการที่ใชในการนับ

คะแนนเสียง 

เพ่ือปกปองสทิธขิองผูถอืหุนทีไ่มสามารถมาเขารวมประชมุผูถอืหุนดวยตนเอง สามารถมอบอาํนาจใหบคุคลอืน่เขาประชมุและ

ออกเสียงในที่ประชุมแทนได บริษัทฯ จึงไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะเปน 3 แบบ ตามที่กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณชิย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบรหิารทกุทาน จะใหความสาํคญัในการเขารวมประชมุทกุครัง้

ยกเวนกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหไมสามารถเขารวมประชุมได เชน เดินทางไปตางประเทศ หรือปวยการดําเนินการ

ประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดจัดสงขอมูลใหแกผูถือหุนแลว

พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ

อกีทัง้คณะกรรมการบรษิทั ไดจดัดาํเนนิการประชมุใหเปนไปตามขอบงัคบัของบรษิทัฯ และวาระทีก่าํหนดไวในหนงัสอืนดัประชมุ

จะไมมกีารเสนอเรือ่งใดๆ ทีไ่มไดแจงไวในระเบยีบวาระการประชมุเปนการลวงหนา เพือ่ใหทีป่ระชมุผูถอืหุนพจิารณาเพิม่เตมิ

นอกจากนี้ผูถือหุนยังมีสิทธิในสวนแบงกําไรของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 

• ภายหลังวันประชุมผูถือหุน

บริษัทฯ จะแจงมตทิีป่ระชมุพรอมระบผุลของมตผิานระบบขาวของตลาดหลกัทรพัยภายในวนัทาํการถดัไป และจดัทาํรายงาน

การประชุมที่มีสาระสําคัญครบถวน โดยมีการบันทึกขอซักถามและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นสําคัญของ

ผูถือหุนในรายงานประชุม พรอมเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อรายงานใหผูถือหุนที่ไมไดเขารวม

ประชุมทราบตอไป
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สิทธิของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทฯ ตระหนกัดวีาองคกรจะมคีวามเจรญิกาวหนาอยางยัง่ยนืได จาํเปนตองใหความสาํคญัตอสทิธขิองผูมสีวนไดเสยีทกุกลุม

ไมวาจะเปนกลุมลูกคา ฝายจัดการและลูกจาง คูคา ผูถือหุนและผูลงทุน ผูสอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู  

คูแขง และเจาหนี้

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดสนบัสนนุใหมกีารรวมมอืกนัระหวางบรษิทัฯ และกลุมผูมสีวนไดเสียกลุมตางๆ อยางมรีะบบ ถกูตองตาม

ขอกําหนดของกฎหมาย และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จึงสามารถสรางความเชื่อมั่นและความพึงพอใจใหแกทุกฝาย

คณะกรรมการบริษัท ไดมีการสรางกรอบโครงสรางของการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

บริษัทฯ มีระบบการแบงแยกบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการกับคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน

โดยคณะกรรมการไดดแูลใหมกีารกาํหนดเปาหมายการดาํเนนิธรุกจิทีชั่ดเจนและวดัผลได เพือ่เปนแนวทางในการดาํเนนิการให

เปนไปตามแผนธรุกจิทีก่าํหนดไว โดยคาํนงึถงึประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ และคณะกรรมการจะมกีารประเมนิผลการดาํเนนิ

งานอยางรอบคอบและสมํา่เสมอ โดยเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานของฝายบรหิารวาเปนไปตามเปาหมายทีก่าํหนดไวหรอืไม 

ในกรณทีีผ่ลการดาํเนนิงานทีเ่กดิขึน้มคีวามแตกตางจากเปาหมายทีก่าํหนด กจ็ะมกีารประเมนิหาสาเหตแุละดาํเนนิการแกไข

โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 4 ครั้ง

• จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร ไดจัดทําแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อรักษามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสราง

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยใหฝายจัดการและพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด                

โดยใหมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ทั้งตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมทั้งมีความรับผิด

ชอบตอชุมชนและสังคมโดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ในสวนของคูแขงทางการคา จะไมใชวิธีทําลายคูแขงดวยวิธีท่ีผิด

แตจะใชวธิสีรางศกัยภาพใหสามารถแขงขนัในตลาดไดดขีึน้ อกีทัง้ขอมลูทีถ่อืเปนความลบัทางการคาและขอมลูทางธรุกจิของ

บรษิทัฯ อนัไดแก ขอมลูเกีย่วกบัลกูคาของบรษิทั ผูจดัหาสินคา คูคา และขอมลูเกีย่วกบับคุลากร จะตองไมเปดเผยตอบคุคล

ภายนอกองคกร หรือพนักงานผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังมีการรักษาสิทธิของกลุมลูกคา

โดยรับผิดชอบตอคุณภาพสินคา และการสงมอบสินคาภายในกําหนดเวลา โดยคํานึงถึงผลในระยะยาว

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม

การบริหารงานของบริษัทยอย อยูในความดูแลของบริษัทโดยที่ผูบริหารบริษัทยอยจะรายงานโดยตรงตอกรรมการผูจัดการ

ของบริษัท อีกทั้งบริหารระดับสูงของบริษัทมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบตามสายงานในบริษัทยอยดวยเชนกัน

การดูแลเร�่องการใช�ข�อมูลภายใน

บรษิทัฯ มมีาตรการปองกนัไมใหกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังาน  นาํขอมลูภายในไปใชผลประโยชนสวนตน หรอืบคุคลอ่ืน

อยางเขมงวด ขอมลูทีย่งัไมเปดเผยจะเผยแพรใหกบัหนวยงานทีจ่าํเปนตองใชขอมลู เชน ผูสอบบญัชแีละฝายกฎหมายเทานัน้ 

บริษัทฯ ไดปฏบิตัติามกฎขอบงัคบัเกีย่วกบัการนาํขอมลูภายในไปใชอยางเครงครดั พรอมทัง้จะมกีารเปดเผยขอมลูตอผูถอืหุน

ในเวลาทีเ่หมาะสม หากฝาฝนจะมคีวามผดิ ตองไดรบัโทษทางวนิยั อีกทั้งกรรมการและผูบริหารก็รับทราบและปฏิบัติตามขอ

กําหนดในการท่ีตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน

3 วันทําการนับจากวันที่มีการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย ไมวาจะมีมูลคาหรือจํานวนเทาใด นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการ

กาํหนดนโยบายการใชคอมพวิเตอร เพือ่เปนแนวทางในบรษิทั ในการปองกนัความเสีย่งทางธรุกจิ ขอมลู อปุกรณ ซอฟทแวร 
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ตองไดรับอนุมัติใหนํามาใชอยางถูกตองตามศีลธรรมและกฎหมาย

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัท

ทัง้ทีเ่ปนตวัเงนิและไมเปนตวัเงนิใหเปนไปอยางถกูตองครบถวน ทนัเวลาและโปรงใส เพือ่ความเปนธรรมแกทกุฝาย และเปน

ไปตามขอกาํหนดของกฎหมาย จงึไดมกีารเผยแพรขอมลูตางๆ ผานชองทางและสือ่การเผยแพรขอมลูตางๆของตลาดหลกัทรพัย

และเวบ็ไซตของบรษิทั http://www.whitegroup.co.th เพือ่เผยแพรขอมลูขาวสารตางๆ ใหแกผูลงทนุและผูทีม่สีวนไดเสยี

ใหรับทราบโดยตรง

แมวาขณะน้ีบริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานผูลงทุนสัมพันธ เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ

กับผูลงทุนที่เปนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหทั่วไปและภาครัฐที่เกี่ยวของ แตก็มีการมอบหมายใหผูอํานวยการ

ฝายบัญชี การเงินและปฏิบัติการ ทําหนาที่ใหขอมูล โดยติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดที่ โทร 0-2381-9923 หรือท่ี

e-mail address : operate1@whitegroup.co.th

ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี

รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการที่ ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี
คาสอบบัญชี

(บาท)

1. บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะบียน 3182

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

1,230,000.-

2. บริษัทยอย:

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะบียน 3182

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

340,000.-

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,570,000.-

นอกจากรายการดังกลาวขางตนแลวในรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)

และบริษัทยอย ไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ไมวาจะเปนสวนที่จายไปในระหวางปบัญชี หรือสวนที่จะตอง

จายในอนาคตใหแกผูสอบบญัช ีสาํนกังานสอบบญัชีทีผู่สอบบญัชสัีงกดั และบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกบัผูสอบบญัชแีละ

สํานักงานสอบบัญชีดังกลาว
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ความรับผ�ดชอบต�อสังคม

บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื มนีโยบายดาํเนนิธรุกจิดานความรบัผดิชอบตอสงัคม (Corporate Social Responsibility; CSR) 

ดวยความตระหนกัและใหความสาํคญัในการสนบัสนนุการดาํเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม รวมทัง้ใสใจดแูลสิง่แวดลอมอยางตอเนือ่ง

คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีตอผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ลูกคา คูคา 

คูสัญญา และสังคม พรอมทั้งสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูรวมกัน

บริษัทฯ ไดมกีารกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมในกระบวนการทางธรุกจิ เพือ่เปนแนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ 

• การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจริยธรรม ใสใจในการปฎิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบ

ของสังคม และเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมือง

• การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน เพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความ

เสมอภาค ไมแบงแยกเพศ ชนชั้น และไมมีการใชแรงงานเด็ก 

• การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯ จะดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแล การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงโครงสราง และการจัดระเบียบองคกรอยางรับ

ผดิชอบโดยอยูภายใตกรอบแหงกฎหมายไทย รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอบงัคบัทีเ่กีย่วของกบัอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัยอยางเครงครัด สรางสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน และผูที่เกี่ยวของ

• ความรับผิดชอบตอลูกคา / คูคาและคูสัญญา 

นอกเหนอืจากการปฏบิตัติามกฏหมายแลว บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายใหพนกังานทกุคนปฏบิตัหินาทีต่ามหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิ

ที่เกี่ยวของกับลูกคา / คูคาและคูสัญญา ดังนี้

ลูกคา - บริษัทฯ มุงมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องการบริการท่ีดี

และคุณภาพของสินคาที่มีมาตรฐาน

คูคาและคูสัญญา - บริษัทฯ มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญา จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะ

สม และมีหลักการชําระเงินใหแกคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน ตลอดจนรักษาความ

สัมพันธที่ยั่งยืนและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

• การจัดการสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน และถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด เชน มีมาตรการปองกันผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในกิจกรรมตางๆ ขององคกร ท้ังน้ีเพื่อรักษาและดํารงไวซึ่งสิ่งแวดลอมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู 

รวมถึงบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานดานการอนุรักษพลังงาน และปลูกจิตสํานึก เพื่อใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการ

อนุรักษพลังงาน
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• การชวยเหลือสังคม 

บริษัทฯ สนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อสังคมอยางตอเนื่อง พรอมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม

ทํางานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน

• นโยบายตอตานคอรรัปชั่น

บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจโดยตระหนักและใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ภายใตกรอบการบริหารจัดการ

ของการมจีรยิธรรมทีด่ ีมคีวามโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยมกีารพจิารณาและปฏบิตัอิยางรอบคอบในการดาํเนนิธรุกจิ 

และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน รวมถึงตอตานผูเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่นดวย

หากพนักงานพบเห็นการกระทําท่ีผิดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หรือการกระทําที่เขา

ขายคอรรัปช่ัน บริษัทฯ จัดใหมีชองทางรับขอรองเรียนและมีกระบวนการตรวจสอบที่เปนธรรมไดที่ กรรมการผูจัดการ 

เลขานุการบริษัท ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผูบังคับบัญชาโดยตรง ทั้งน้ีจะรับฟงทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค

ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย มีระยะเวลาตรวจสอบอยางเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุมครองผูรองเรียนไมใหถูก

กลัน่แกลงทัง้ในระหวางการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ซึง่ผูทีก่ระทาํผิดจะไดรบัโทษทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ

ไดกําหนดไว โดยในปที่ผานมา ไมมีการรองเรียนที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว

การดําเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทํางาน

ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการดําเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายดานความปลอดภัยในการทํางานและสภาพ

แวดลอมทั้งภายในและรอบๆสถานประกอบการอยางเครงครัด ซึ่งจะมีผูบริหารตามสายงานเปนผูดูแลรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานตามนโยบายนี้

พนักงานทุกคนจะตองยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุเปาหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับนโยบายดานความปลอดภัยในการ

ทํางานและสภาพแวดลอมของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบาย ดังนี้

นโยบายดานความปลอดภัยในการทํางาน

1. บริษัทฯ จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเหมาะสม โดยสอดคลอง

กับกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ กําหนดไว

2. บรษิทัฯ จะดาํเนนิการควบคมุ ดแูล ปรบัปรงุและปองกนัอนัตรายอยางเหมาะสม เพือ่สขุภาพอนามยัความปลอดภยัของ

พนักงานและผูเกี่ยวของ ตลอดจนทรัพยสินของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง

3. บริษัทฯ ถือวาการดําเนินการความปลอดภัย เปนหนาที่รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ

4. บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ

นโยบายดานสภาพแวดลอม

1. บริษัทฯ จะปองกันไมใหการดําเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เกิดผลกระทบตอสภาวะแวดลอมทั้งภายในและบริเวณรอบๆ 

บริษัทฯ

2. บรษิทัฯ จะดาํเนนิการควบคมุดแูลสภาพแวดลอมภายในและบรเิวณรอบๆ บรษิทัฯ อยูเสมอ เพือ่ใหเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กฎหมายกําหนด

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนเปนประจําทุกป
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ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค�กร (CSR)
บรษิทัมนีโยบายในการชวยเหลอืสงัคมและสิง่แวดลอมมาอยางตอเนือ่งและถอืเปนนโยบายทีสํ่าคัญของบรษิทัฯ กจิกรรมชวยเหลอื

สังคมและสิ่งแวดลอมในป 2561 ที่บริษัทฯ ไดดําเนินการ มีดังนี้

1.  โครงการศูนย�อนุรักษ�พันธุ�เต�าทะเล
บริษัทฯ ไดมอบเงินบริจาคใหกับหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง กองทัพเรือ เพื่อนสนับสนุนเปนคาใชจายโครงการ

ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล กองทัพเรือ จํานวน 20,000 บาท ในวันเสารที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

2.  โครงการช�วยเหลือสังคม
2.1 บริษัทไดรวมกับกลุมไมเนอร ซ่ึงเปนผูเชาอาคารสํานักงานของบริษัทฯ จัดกิจกรรมรวมกันบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย 

โดยจัดที่อาคารสํานักงานของบริษัทฯ เปนประจําทุกป ในป 2561 ไดจัดจํานวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

2.2 บริษัทไดมอบเงินบริจาคใหกับมูลนิธิคนพิการไทย เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายในการทําขาเทียม จํานวน 20,000 บาท

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

3. โครงการอนุรักษ�พลังงานและสิ�งแวดล�อม
บริษัทฯ ตระหนกัในเรือ่งสิง่แวดลอม รวมถงึการอนรุกัษพลังงาน โดยทางบรษิทัฯ ไดกาํหนดแนวทางในการอนรุกัษพลังงานออกเปน

2 มาตรการ ดังนี้

1) มาตรการการประชาสัมพันธและปลูกจิตสํานึกดานพลังงาน

 - รณรงคใหมีการใชบันไดแทนการใชลิฟท เพื่อประหยัดพลังงานและเปนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

 - รณรงคใหใชนํ้าอยางประหยัด

 - รณรงคใหใชกระดาษ Re-use

2) มาตรการดานการจัดการพลังงาน

 - จัดมาตรการปดแอรและปดไฟฟาแสงสวางตอนพักเที่ยง

 - ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศของสํานักงานที่ 25 องศา
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การควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
• องคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทจัดใหมีโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาที่การทํางานที่ชัดเจนเพื่อชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสทิธภิาพ นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัไดดแูลใหบรษิทั มกีารกาํหนดเปาหมายการดาํเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได

เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน   

• การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัมกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิจากผลกระทบทัง้จากภายในและภายนอก จงึมกีารซือ้เงนิตราตางประเทศลวงหนาเพือ่

การชําระหน้ีในอนาคต มีประกันภัยสําหรับสินคาทั้งหมดทั้งที่อยูในระหวางการจัดสงและที่เก็บที่คลังสินคา รวมทั้งมีการ

ประกนัภยัทรพัยสนิทัง้หมดทัง้สงัหารมิทรพัยและอสงัหารมิทรพัย นอกจากนีย้งัมรีะเบยีบการใชงานคอมพวิเตอรใหพนกังาน

ปฏบิตัติาม พรอมทัง้จดัทาํแผนดาํเนนิธรุกจิตอเนือ่ง โดยมศูีนยสํารองทีส่ามารถดาํเนนิงานตอเนือ่งไดทนัท ีหากเกดิเหตกุารณ

ฉุกเฉินที่สํานักงานของบริษัทฯ 

• การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทฯ มั่นใจวาแนวทางที่ฝายบริหารกําหนด

ไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท นอกจากน้ีบริษัทมีการกําหนดอํานาจอนุมัติตามลําดับตําแหนง

ของผูบริหารที่รับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

ในการเสนอเรือ่งใหคณะกรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารไดจดัใหมขีอมลูทีส่าํคญัตางๆ อยางเพยีงพอเพือ่ใหคณะกรรมการ

ใชประกอบการตดัสนิใจ สาํหรบัเรือ่งการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ีและบญัชตีางๆ บรษิทัฯ ไดดาํเนนิการอยาง

ครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับแจงจากผูตรวจสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องน้ี สวนในเรื่องของนโยบายบัญชี 

คณะกรรมการบรษิทั ไดพจิารณาแลวเหน็วาฝายบรหิารไดใชนโยบายบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัธรุกจิ นอกจากนี้

การเก็บสํารองขอมูลคอมพิวเตอร ก็มีระเบียบการจัดเก็บใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามอยางชัดเจน   

• ระบบการติดตาม

เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปา

หมายที่วางไวอยางสมํ่าเสมอ ในปที่ผานมา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดทําการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบ

การควบคมุภายในของบรษิทัฯ ตามทีผู่สอบบญัชเีหน็วาจาํเปน เพือ่ประโยชนในการกาํหนดขอบเขตการปฏบิตังิานตรวจสอบ



40 รายงานประจําปี 2561

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดสรุปผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาดังปรากฏในรายงานประจําป ในสวนของรายงานคณะ

กรรมการ นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทั ยงัเปนผูรบัผิดชอบตองบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย และสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) งบการเงินดังกลาว ผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความ

เชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลไมขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ

ทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ปนจาํนวนเงนิและการเปดเผยขอมลูในงบการเงนิ และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทฯ ใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ 

ลวนเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้ง ก็ไดมีการ

สอบทานใหบริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เพื่องบการเงินดังกลาวจะไดถูกตอง

ตามที่ควร และไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

• การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 ทานประกอบดวย

• กรรมการที่เปนผูบริหาร 4  ทาน

• กรรมการที่เปนอิสระ  3  ทาน (3 ทานเปนกรรมการตรวจสอบ)

สรุปแลวบรษิทัฯ มกีรรมการทีเ่ปนอสิระทัง้หมด 3 ทาน คดิเปนรอยละ 43 ของกรรมการทัง้คณะ อกีทัง้มกีารกาํหนดขอบเขต

หนาที่และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจน
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข�องกัน  

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561

เรื่อง   ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  ของบริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย  รายละเอียดรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) ไดพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน สําหรับงบการเงินประจําป 2561 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ฝายบริหารไดจัดทําขึ้น และมีความเห็นวา รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวเปนรายการที่เปน

ไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผลตามที่ไดผานการพิจารณาของผูบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิชัย สังขมณี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว�างกัน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปไดดังนี้

(หนวย: บาท)

ชื่อบริษัทและความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคา ป 2561
ยอดคงคาง

ณ 31 ธ.ค.2561
นโยบายในการกําหนดราคา

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด
(เปน บริษัทยอย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยู
เทากับรอยละ 99.18)

กรรมการรวม:
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล
- นางอารยา เตชานันท
  (จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561)

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
- นางสาวนัทธหทัย ธนชัยหิรัญศิริ
  (ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2561)

คาเชาอาคารสํานักงาน 

คาเชาโรงงานและ
คาบริการ

คาขายสินคา

คาซื้ออะไหลซอมแซมระ
บบเตือนภัย 

คาซื้อสินคาเคมีภัณฑ

คาบริการอื่น
Other service fees

คามัดจําคาเชา 

 288,000.-
   

2,400,000.-      

62,928.00-

8,400.-
  

85,776,370.24.-

-

-

-

-

-

-

4,381,853.30.-

24,609.25.-

600,000.-

ราคาตามสญัญา

ราคาตามขอตกลง

ราคาตนทนุบวกกาํไรสวนเพิม่

ราคาตนทนุบวกกาํไรสวนเพิม่

ราคาตนทนุบวกกาํไรสวนเพิม่

เปนไปตามเงือ่นไขและ
ขอตกลงการคาปกติ

เปนไปตามเงือ่นไขและ
ขอตกลงการคาปกติ

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) 
จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท คัสตอม แพค 
จํากัด”) 

กรรมการรวม:
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล

คาเชาอาคารสํานักงาน

คามัดจําคาเชา

คาซื้อหองควบคุม
อุณหภูมิ และเต็นทโกดัง

8,652,000.-

-

-

-

2,163,000.-  

-     

ราคาตามสัญญา

เปนไปตามเงื่อนไขและขอ
ตกลงการคาปกติ 

บรษิทั ทนูประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
(เดมิช่ือ “บรษิทั โอสถสภา ประกนัภยั 
จํากดั”)

กรรมการรวม:
Common Directors:
นายสมชัย ไชยศภุรากลุ
Mr. Somchai Chaisuparakul

จายคาเบีย้ประกนัภยั

คาเชาอาคารสาํนกังาน

คาบรกิารอืน่

คาไฟฟา  

คาโทรศพัท 

คามดัจาํคาเชา

คาประกนัหมายเลข
โทรศพัท

2,169,511.45.-

3,100,680.-

219,210.-

-

-

-

-

305,230.84.-

-

-

54,324.87.-

5,762.-

730,800.-

30,000.-

ราคาเปนไปตามเงือ่นไขและ
ขอตกลงทางการคาปกติ

ราคาตามสญัญา

ราคาตนทนุบวกกาํไรสวนเพิม่

เปนไปตามเงือ่นไขและ
ขอตกลงการคาปกติ

เปนไปตามเงือ่นไขและ
ขอตกลงการคาปกติ

เปนไปตามเงือ่นไขและ
ขอตกลงการคาปกติ

เปนไปตามเงือ่นไขและ
ขอตกลงการคาปกติ
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ชื่อบริษัทและความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคา ป 2561
ยอดคงคาง

ณ 31 ธ.ค.2561
นโยบายในการกําหนดราคา

บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร 
จํากัด (เดิมชื่อ”บริษัท วอลลกรีน 
จํากัด”)

(บริษัทที่เกี่ยวของกันกับกลุมโอสถสภา)

กรรมการรวม:
-นาย ธนา ไชยประสิทธิ์
(ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

คาขายสินคา 2,339,000.- - ราคาตนทนุบวกกาํไรสวนเพิม่

บรษิทั เซาทอีส๊ท เอเซยี เทคโนโลยี่ 
จํากดั

กรรมการรวม:
- นาย สลิล ปนขยนั
(ถึงวันท่ี 10 ธันวาคม 2561)

ทีป่รกึษาดานวศิวกรรม 2,100,000.- - ราคาตามสญัญา

บจก.เฮาส โอสถสภา ฟูดส
(ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

ใหเชาอาคารสํานักงาน

คาบริการอื่น

1,145,480.-

98,660.-

-

-

ราคาตามสญัญา

เปนไปตามเงือ่นไขและขอ
ตกลงการคาปกติ 

บจก.โอสถสภา ไทโช ฟารมาซูติคอล
 (ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

ใหเชาอาคารสํานักงาน

คาบริการอื่น

3,124,000.-

442,580.-

-

-

ราคาตามสัญญา

เปนไปตามเงื่อนไขและขอ
ตกลงการคาปกติ 

บจก.คาลพิส โอสถสภา 
(ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

ใหเชาอาคารสํานักงาน

คาบริการอื่น

826,100.-

46,930.-

-

-

ราคาตามสัญญา

เปนไปตามเงื่อนไขและขอ
ตกลงการคาปกติ 

บจก.รักษ มารเก็ตติ้ง คาเชาอาคารสํานักงาน

คาบริการอื่น

คามัดจําคาเชา

คาประกันหมายเลข
โทรศัพท

คาไฟฟา 
 

คาโทรศัพท

120,000.-

14,400.-

-

-

-

-

-

-

30,000.-

15,000.-

2,086.50.-

3,000.-

ราคาตามสญัญา

ราคาตนทนุบวกกาํไรสวนเพิม่

ราคาเปนไปตามเงือ่นไขและ
ขอตกลงทางการคาปกติ

ราคาเปนไปตามเงือ่นไขและ
ขอตกลงทางการคาปกติ
เปนไปตามเงือ่นไขและขอ
ตกลงการคาปกติ

เปนไปตามเงือ่นไขและขอ
ตกลงการคาปกติ
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ชื่อบริษัทและความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคา ป 2561
ยอดคงคาง

ณ 31 ธ.ค.2561
นโยบายในการกําหนดราคา

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด
 (ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ขายสินคา 9,300.- - ราคาตนทนุบวกกาํไรสวนเพิม่

บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด
 (ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

เงินใหกูยืม

ดอกเบี้ย

53,000,000.-

20,909.59

-

20,909.59

เปนไปตามเงื่อนไขและขอ
ตกลงการคาปกติ

เปนไปตามเงื่อนไขและขอ
ตกลงการคาปกติ

บริษัท จี เอ็ม อารคอนสตรัคชั่น จํากัด
 (ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

เงินมัดจํา - - เปนไปตามเงื่อนไขและขอ
ตกลงการคาปกติ
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ส�วนที่ 3

ฐานะการเง�นและผลการดําเนินงาน

ข�อมูลทางการเง�นที่สําคัญ

จ�ดเด�นทางการเง�น (FINANCIAL HIGHLIGHTS) (ต�อ)

หนวย : ลานบาท

ฐานะการเงินรวม 

งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท

2561/2018 2560/2017 2559/2016 2561/2018 2560/2017 2559/2016

สินทรัพยรวม 2,003.07 1,945.82 1,914.77 1,981.35 1,923.88 1,877.26

หนี้สินรวม 198.03 190.84 208.37 195.46 189.97 201.45

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,804.18 1,753.95 1,705.29 1,785.89 1,733.91 1,675.81

ผลประกอบการ

รายไดจากการขาย 994.23 984.10 949.16 976.21 961.55 923.10

รายไดรวม 1,132.23 1,140.65 1,123.93 1,115.24 1,118.79 1,097.64

กําไรขั้นตน 281.63 287.95 300.85 278.44 280.23 289.99

กาํไรสทุธสิวนทีเ่ปน ของผูถือหุนของบรษิทัฯ 130.55 138.11 180.86 132.30 147.43 177.78

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 9.63 9.52 8.97 9.47 9.18 8.89

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา) 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (รอยละ) 11.52 12.10 16.09 11.86 13.18 16.20

อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน (รอยละ) 7.24 7.87 10.61 7.41 8.50 10.61

อตัราผลตอบแทนตอสนิทรพัยรวม (รอยละ) 6.52 7.10 9.45 6.68 7.66 9.47

หนวยตอหุน

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 7.31 7.74 10.13 7.41 8.26 9.96

เงินปนผลตอหุน (บาท) n/a 4.50 5.00 n/a 4.50 5.00

สวนของผูถอืหุนของบรษิทัฯ ตอหุน (บาท) 101.07 98.26 95.53 100.05 97.14 93.88
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม

เกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดปฏิบัติตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกทานไดเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง และมี

ฝายบริหารและผูตรวจสอบบัญชีเขารวมประชุมดวย สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

1. สอบทานงบการเง�น
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําป เปนไปอยางถูกตอง เพียงพอ และเปนไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และฝายบริหาร กอนที่จะมีการนําเสนองบการเงินเพื่อ

ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และเห็นวาเปน

รายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วาบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุมภายในรวมกับผูสอบบัญชี และเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมเพียงพอ 

5. พ�จารณาคัดเลือก เสนอแต�งตั้ง และกําหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีประจําป� 2562
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอผูถือหุนพิจารณาใน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปตอไป 

                     (นายสุทธิชัย สังขมณี)

               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

          21 กุมภาพันธ 2562
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บร�ษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

รายงานและงบการเง�นรวม
31 ธันวาคม 2561

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ

งบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชีทีส่าํคญั

และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) 

โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ

ผูสอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขาพเจา ขาพเจามคีวามเปนอสิระจากกลุมบรษิทัตามขอกาํหนดจรรยาบรรณ

ของผูประกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในสวนทีเ่กีย่วของกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขาพเจาไดปฏิบติัตาม

ขอกาํหนดดานจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบใุนขอกาํหนดนัน้ดวย ขาพเจาเชือ่วาหลักฐานการสอบบญัชทีีข่าพเจาไดรบัเพยีงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ

งบการเงนิสาํหรบังวดปจจบุนั ขาพเจาไดนาํเรือ่งเหลานีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ งบการเงินใน

รายงานของขาพเจา ซ่ึงไดรวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน

ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

การรับรูรายได

เนื่องจากบริษัทฯมีลูกคาเปนจํานวนมากรายซ่ึงมีเงื่อนไขทางการคาที่แตกตางกันออกไป ประกอบกับรายไดเปนตัวช้ีวัดหลักในแง

ผลการดําเนินงานของธุรกิจซ่ึงผูใชงบการเงินใหความสนใจ ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเส่ียงในการรับรูรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจริงและ

ระยะเวลาในการรับรูรายได 

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของบริษัทฯ โดยการ

• ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯทีเ่กีย่วของกบัวงจรรายได โดยการสอบถามผูรบัผิดชอบ

ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว

• สุมตวัอยางเอกสารการขายและการใหบรกิารเพือ่ตรวจสอบการรบัรูรายไดวาเปนไปตามเงือ่นไขและสอดคลองกบันโยบายการ

รับรูรายไดของบริษัทฯ

• สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและการใหบริการที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• สอบทานการบันทึกบัญชีสําหรับใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

ของรายการขายและใหบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ

การประมาณการมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.4 และ 10

ตองอาศัยดุลยพินิจของฝายบริหารคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการประมาณการคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ

สาํหรับสนิคาทีล่าสมยัหรอืเสือ่มสภาพซึง่ขึน้อยูกบัการวเิคราะหในรายละเอยีดเกีย่วกบัวงจรอายขุองสนิคา การแขงขนัทางการตลาด

ซึง่อาจทาํใหเกดิความเสีย่งในการรบัรูคาเผือ่การลดลงของมลูคาสินคาคงเหลือในจาํนวนทีไ่มเพยีงพอและทาํใหบรษิทัฯแสดงมลูคา

สินคาคงเหลือในจํานวนที่สูงเกินไป

ขาพเจาไดประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วของกบัการประเมนิคาเผือ่การลดลงของมลูคาสนิคาคงเหลอื

โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจ และเลือกตัวอยางมาสุมตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว 

นอกจากนี้ ขาพเจาไดประเมินวิธีการและขอสมมติที่ฝายบริหารใชในการพิจารณาคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือดังนี้

• ทาํความเขาใจเกณฑในการพจิารณาคาเผือ่การลดลงของมลูคาสนิคาคงเหลอื รวมถงึสอบทานความสมํา่เสมอของการใชเกณฑดงักลาว

และเหตุผลสําหรับการรับรูคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจงในบางกรณี

• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุมสินคาที่มีขอบงชี้วามี

การหมุนเวียนของสินคาที่ชากวาปกติ 

• วิเคราะหเปรียบเทียบจํานวนเงินสุทธิจากการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินคาคงเหลือแตละกลุมสินคา 

การดอยคาของเครือ่งจกัรและอปุกรณในงบการเงนิรวม และการดอยคาของเงนิลงทนุในบรษิทัยอยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเครื่องจักร

และอุปกรณจํานวน 13 ลานบาท ซึ่งแสดงรวมอยูในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท นอกจากนี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุในบรษิทัยอยดงักลาว และไดบนัทกึคาเผ่ือการดอยคาของเงนิลงทนุเปนจาํนวนเงิน 

19 ลานบาท ซึง่แสดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการ การพจิารณาคาเผือ่การดอยคาของเครือ่งจกัรและอปุกรณ และคาเผือ่การดอยคา

ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอยดงักลาวตองใชดลุยพนิจิทีส่าํคัญของฝายบรหิารทีเ่กีย่วของกบัการคาดการณผลการดาํเนนิงานในอนาคต

รวมถงึการกาํหนดอตัราคดิลดและสมมตฐิานทีส่าํคญั ซึง่ทาํใหเกดิความเสีย่งเกีย่วกบัมลูคาคาเผือ่การดอยคาของเครือ่งจกัรและอปุกรณ
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และคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย

ขาพเจาไดประเมินการพิจารณาการดอยคาของเครื่องจักรและอุปกรณในงบการเงินรวม และการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท

ยอยในงบการเงนิเฉพาะกิจการของฝายบรหิาร โดยประเมนิการกาํหนดหนวยสนิทรพัยทีก่อใหเกดิเงนิสด รวมถงึทาํความเขาใจและ

ประเมินขอสมมติที่ใชในการจัดทําแผนและคาดการณกระแสเงินสดในอนาคตของกลุมบริษัท โดยทําความเขาใจในกระบวนการ

ที่ทําใหไดมาซึ่งตัวเลขดังกลาว และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน

การใชดลุยพนิจิของฝายบรหิารในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวาจะไดรบัในอนาคตดงักลาว รวมถงึเปรยีบเทยีบอตัราการ

เติบโตระยะยาวกับการคาดการณของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และการกําหนดอัตราคิดลดโดยประเมินตนทุนถัวเฉลี่ยของ

เงินทุนและขอมูลอื่นๆ กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได 

ขอมูลอื่น

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูสอบบญัชทีีแ่สดงอยูในรายงานนัน้) ซึง่คาดวาจะถกูจดัเตรยีมใหกบัขาพเจาภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูสอบบญัชนีี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบ

ใดๆตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จ

จริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อนัเปนสาระสาํคญั ขาพเจาจะสือ่สารเรือ่งดงักลาวใหผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลทราบเพือ่ใหมกีารดาํเนนิการแกไขทีเ่หมาะสมตอไป

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บรหิารพจิารณาวาจาํเปนเพือ่ใหสามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอมลู

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจดัทาํงบการเงนิ ผูบรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุมบรษิทัในการดาํเนนิงานตอเนือ่ง การเปดเผยเรือ่ง

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเน่ือง เวนแต

ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบญัชีซึง่รวม

ความเหน็ของขาพเจาอยูดวย ความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไมไดเปนการรบัประกนัวาการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัทีม่อียูไดเสมอไป ขอมลูทีข่ดั

ตอขอเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาดและถอืวามสีาระสาํคญัเมือ่คาดการณอยางสมเหตสุมผลไดวารายการทีข่ดัตอ

ขอเทจ็จริงแตละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใชงบการเงนิจากการใชงบการเงนิเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขาพเจาใชดลุยพนิจิและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูประกอบวชิาชีพตลอด

การตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน  ไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐาน

การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ

เกีย่วกบัการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวนการแสดงขอมลู การแสดงขอมลูทีไ่มตรงตามขอเทจ็

จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย

ขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐาน

การสอบบญัชทีีไ่ดรบัวามคีวามไมแนนอนทีม่สีาระสาํคัญทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณหรอืสถานการณทีอ่าจเปนเหตใุหเกดิขอสงสัยอยาง

มีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มี

สาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน

หรอืหากเหน็วาการเปดเผยดงักลาวไมเพยีงพอ ขาพเจาจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอสรปุของขาพเจาขึน้อยูกบัหลกั

ฐานการสอบบญัชทีีไ่ดรบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจา อยางไรกต็าม เหตกุารณหรอืสถานการณในอนาคต

อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวา

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสือ่สารกบัผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลในเรือ่งตางๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดวางแผนไว

ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอบกพรองทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง

การตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคาํรบัรองแกผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลวาขาพเจาไดปฏบิตัติามขอกาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วของกบัความเปนอสิระ

และไดสือ่สารกบัผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขาพเจาเชือ่วามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอก

อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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จากเรื่องทั้งหลายท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี

เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณา

วาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผล

กระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ 2562
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(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 539,357,521 175,734,346 527,629,273 173,100,893
เงินลงทุนชัว่คราว 8 525,000,000 844,000,000 525,000,000 835,000,000
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,9 164,196,763 188,506,251 163,928,901 186,862,875
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 53,020,910 -                         53,020,910         -                         
สินคา้คงเหลือ 10 204,863,504 195,671,148 188,617,181 176,257,340
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 8,997,812 9,974,752 8,605,882 9,420,902
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,495,436,510 1,413,886,497 1,466,802,147 1,380,642,010
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         9,190,020 27,751,020         
เงินลงทุนทัว่ไป 13 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 263,207,565 273,016,566 380,094,123 390,747,324
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 140,003,811 156,122,328 20,982,506 22,733,502
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 826,061 536,231 752,879 440,144
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23.3 14,772 671,482 14,772                -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,579,388 1,587,002 3,513,974 1,567,352
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 507,631,597 531,933,609 514,548,274 543,239,342
รวมสินทรัพย์ 2,003,068,107 1,945,820,106 1,981,350,421 1,923,881,352

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บร�ษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17 884,517              -                     884,517 -                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 18 118,373,298       119,190,406       118,437,260 121,406,440       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,378,602         14,310,091         17,378,602 14,310,091         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 18,658,579         14,956,195         18,253,763 14,626,629         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 155,294,996       148,456,692       154,954,142 150,343,160       
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 24,976,085         22,356,474         25,576,085 22,956,474         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 17,753,986         18,075,869         14,928,663 14,714,550         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23.3 -                         1,953,087           -                         1,953,087           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 42,730,071         42,385,430         40,504,748 39,624,111         
รวมหนีสิ้น 198,025,067       190,842,122       195,458,890 189,967,271       
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 30,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 17,850,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 178,500,000 178,500,000 178,500,000 178,500,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 225,335,000 225,335,000 225,335,000 225,335,000
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,370,945,103 1,320,716,017 1,351,913,542 1,299,936,092
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (597,507) (597,507) 142,989 142,989
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,804,182,596 1,753,953,510 1,785,891,531 1,733,914,081
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 860,444 1,024,474 - -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,805,043,040 1,754,977,984 1,785,891,531 1,733,914,081
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,003,068,107 1,945,820,106 1,981,350,421 1,923,881,352

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บร�ษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 994,231,278 984,101,408 976,210,646 961,549,788       
รายไดค้า่เช่าและบริการ 109,539,028 121,097,251 110,975,284 122,113,346       
รายไดค้า่นายหนา้ 5,816,205 8,021,500 5,816,205 8,021,500           
เงินปันผลรับ 7,967,370 14,660,059 7,967,370 14,660,059         
ดอกเบ้ียรับ 13,842,620 11,534,549 13,750,408 11,394,287         
รายไดอ่ื้น 835,109 1,230,554 514,094 1,050,661           
รวมรำยได้ 1,132,231,610 1,140,645,321 1,115,234,007 1,118,789,641    
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 771,807,689 770,261,661 758,742,327 756,957,468       
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 56,147,195 55,004,770 55,826,508 54,489,039         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 43,121,036 41,901,769 40,925,101 39,872,052         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 77,673,385 89,049,260 68,873,896 73,711,500         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 5,379,101 11,023,470 5,468,872 10,997,495         
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         18,561,000                 -                         
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อุปกรณ์ 15 12,507,100         -                         -                                  -                         
รวมค่ำใช้จ่ำย 966,635,506 967,240,930 948,397,704 936,027,554       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 165,596,104 173,404,391 166,836,303 182,762,087       
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (5,535) - (4,822) -                     
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 165,590,569 173,404,391 166,831,481 182,762,087
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23.1 (35,204,563)       (35,384,367)       (34,533,081)                (35,327,412)       
ก ำไรส ำหรับปี 130,386,006 138,020,024 132,298,400 147,434,675

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 -                         (250,180)            -                                  (106,628)            
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23.2 -                         50,037                -                                  21,326                
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (200,143)            -                                  (85,302)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                         (200,143)            -                                  (85,302)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 130,386,006 137,819,881 132,298,400 147,349,373       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บร�ษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



55บริษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 130,550,036 138,108,213 132,298,400 147,434,675       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (164,030) (88,189)

130,386,006 138,020,024

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 130,550,036 137,909,012 132,298,400 147,349,373       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (164,030) (89,131)

130,386,006 137,819,881

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 24 7.31 7.74 7.41 8.26                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บร�ษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต�อ)
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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58 รายงานประจําปี 2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 165,590,569       173,404,391       166,831,481       182,762,087       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 25,519,424         24,231,199         23,041,779         21,665,649         
   ค่าตดัจ าหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 228,370              259,535              205,465              234,038              
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (1,684,482)          1,819,874           (1,642,054)          710,535              
   ตดัจ  าหน่าย - ลูกหน้ีการคา้ 1,169,039           12,739,382         1,169,039           7,322,778           
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,589,353           1,064,495           1,379,276           747,738              
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          18,561,000         -                          
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอุปกรณ์ 12,507,100         -                          -                          -                          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (37,382)               (1,568)                 (37,382)               (1,594)                 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,640,378           2,372,213           2,786,498           2,332,439           
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (578,778)             (534,761)             (578,778)             (532,244)             
   เงินปันผลรับ (7,967,370)          (14,660,059)        (7,967,370)          (14,660,059)        
   ดอกเบ้ียรับ (13,842,620)        (11,534,549)        (13,750,408)        (11,394,287)        
   รายไดจ้ากการกลบัรายการเงินปันผลคา้งจ่าย (373,366)             (223,827)             (373,366)             (223,827)             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 185,760,235       188,936,325       189,625,180       188,963,253       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24,706,803         8,117,457           23,288,861         8,399,151           
   สินคา้คงเหลือ (10,781,709)        (26,061,049)        (13,739,117)        (26,270,011)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 636,316              1,282,464           525,998              1,400,593           
   สินทรัพยอ่ื์น (1,992,386)          (1,159,645)          (1,946,622)          (1,146,145)          
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,558,563           (4,998,306)          (593,509)             (989,116)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,538,625           (471,023)             3,463,374           1,185,077           
   เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 2,619,611           (10,958,106)        2,619,611           (10,958,106)        
   จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,962,261)          (1,631,182)          (2,572,385)          (1,303,282)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 202,083,797       153,056,935       200,671,391       159,281,414       
   จ่ายภาษีเงินได้ (33,432,428)        (39,093,845)        (33,432,428)        (39,051,043)        
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 168,651,369       113,963,090       167,238,963       120,230,371       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บร�ษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบกระแสเง�นสด
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวในสถาบนัการเงิน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 319,000,000       (290,000,000)      310,000,000       (290,000,000)      
เงินให้กูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (53,000,000)        -                          (53,000,000)        -                          
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (10,648,845)        (28,769,433)        (10,648,845)        (28,769,433)        
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,128,928)          (4,272,038)          (1,667,503)          (2,696,780)          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (518,200)             (30,850)               (518,200)             (30,850)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 37,383                25,911                37,383                25,420                
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 14,162,334         9,174,951           14,018,520         9,064,234           
เงินสดรับจากเงินปันผล 7,967,370           14,660,059         7,967,370           14,660,059         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 273,871,114       (299,211,400)      266,188,725       (297,747,350)      
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 884,517              -                          884,517              -                          
จ่ายเงินปันผล (79,783,825)        (88,360,131)        (79,783,825)        (88,360,131)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (78,899,308)        (88,360,131)        (78,899,308)        (88,360,131)        
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 363,623,175       (273,608,441)      354,528,380       (265,877,110)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 175,734,346       449,342,787       173,100,893       438,978,003       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 539,357,521       175,734,346       527,629,273       173,100,893       

-                          -                          -                          -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   รายการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
      ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,678,765)          1,952,685           (1,678,765)          1,952,685           
   รายการก่อสร้างท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
      ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระลดลง -                          (186,028)             -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บร�ษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ขอมูลทั่วไป

บริษทั ไวทกรุป จาํกัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เปนบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิาํเนาใน ประเทศไทย ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ

คือ การนําเขาและจําหนายเคมีภัณฑอุตสาหกรรมและใหเชาอสังหาริมทรัพย ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ

อยูที ่75 ซอยแสงจนัทร-รเูบยี ถนนสขุมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 และสาขาอยูที ่74/5 หมูท่ี 9

ซอยรวมใจ ถนนบางนา-ตราด กม. 18.8 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯไดรับอนุมัติจากรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสหภาพพมาใหจัดตั้งสํานักงานผูแทนใน

ประเทศพมาในนามของบรษิทั ไวทกรุป จาํกัด (มหาชน) (“สาํนกังานผ ูแทน”) โดยมกีาํหนดระยะเวลาการดาํเนนิงานภายใน

5 ป ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 สํานักงานผูแทนมีที่อยูตามที่จดทะเบียนตั้งอยูที่ 411 412 และ 415

ชั้น 4 แสตนสแควร ถนนแสตนสแควร 53 พาบีแดน ยางกุง สาธารณรัฐสหภาพพมา

การเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญของบริษัท

เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด (ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัท เบอรลี่

ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)) ไดตกลงซ้ือและรับโอนหุนของบริษัทฯจํานวนทั้งส้ิน 8,967,818 หุน คิดเปนรอยละ 50.24 

ของหุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 180 บาท จากผูถือหุนหลายรายของบริษัทฯ ไดแก

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท โอสถสภา จํากัด”) ซึ่งเดิมเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไวทกรุป

จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ แอสเซท จํากัด และผูถือหุนรายยอยซึ่งเปนบุคคลธรรมดารวมจํานวน 5 ราย

และมีผลทําใหบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ โดยทางออมจากการถือหุนในบริษัทฯ 

โดยผานบริษัทยอยนับตั้งแตวันที่ดังกลาว

 

ภายหลังการทํารายการเสร็จสิ้น โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงเปนดังนี้

รายชื่อผูถือหุน

โครงสรางการถือหุนกอนทํารายการ โครงสรางการถือหุนภายหลังการทํารายการ
จํานวนหลักทรัพย

(หุน)

สัดสวนการถือหุน

(รอยละ)

จํานวนหลักทรัพย

(หุน)

สัดสวนการถือหุน

(รอยละ)

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)

   (เดิมชื่อ “บริษัท โอสถสภา จํากัด”)

4,171,118 23.37 - -

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ แอสเซท จํากัด 1,570,200 8.80 - -

ผูถือหุนรายยอยจํานวน 5 ราย 3,226,500 18.07 - -

ผูถือหุนอื่น 8,882,182 49.76 8,882,182 49.76

บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด - - 8,967,818 50.24

รวม 17,580,000 100.00 17,850,000 100.00
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นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ

เงื่อนไข และวิธีการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

(“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด มีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่เหลือทั้งหมดของ

บริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) เพื่อเสนอซื้อหุนที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ เปนจํานวนทั้งสิ้น 8,882,182 หุน

คิดเปนรอยละ 49.76 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯในราคาหุนละ 180 บาท

โดยในเดอืนมกราคม 2562 บรษิทั บิก๊ซ ีรเีทล โฮลดิง้ จาํกดั ไดซือ้และรบัโอนหุนของบรษิทัฯเพิม่อกีจาํนวน 7,649,225 หุน 

คดิเปนรอยละ 42.85 ของหุนทีอ่อกและจาํหนายแลวทัง้หมดของบรษิทัฯสงผลใหบรษิทั บิก๊ซี รเีทล โฮลดิง้ จาํกดั ถอืหุนของ

บริษัทฯเปนจาํนวนรวมทัง้สิน้ 16,617,043 หุน หรอืคดิเปนรอยละ 93.09 ของหุนทีอ่อกและจาํหนายแลวทัง้หมดของบรษิทัฯ

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล

จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงนิของบริษทั ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) 

และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตรารอยละ
ของการถือหุน

2561
(รอยละ)

2560
(รอยละ)

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด ผูแทนจําหนายพรอมทั้งใหบริการบํารุงรักษา

อุปกรณรักษาความปลอดภัย ผลิต

และจําหนายเคมีภัณฑ

ไทย 99.18 99.18

ข) บริษัทฯ จะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯ มีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียใน

ผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได 

ค)  บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุม

บริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น  

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงคางระหวางบรษิทัฯ และบรษิทัยอย รายการคาระหวางกนัทีม่สีาระสาํคญัไดถกูตดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ลว 

ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไม

ไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบ

แสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามว ิธีราคาทุน



62 รายงานประจําปี 2561

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

ในระหวางป บรษิทัฯ และบรษิทัยอยไดนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชสาํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 มาถือปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลาวไดรบัการปรบัปรงุหรอืจดัใหมขีึน้เพือ่

ใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายให

ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมา

ถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อ

ใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยว

กับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ฝายบริหารของบริษทัฯ และบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรงุดงักลาวจะไมมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมี

การเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 ใชแทนมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วของตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)   เรื่อง สัญญากอสราง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)   เรื่อง รายได

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง รายได

          - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560)  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560)  เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560)  เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาที่อยูใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับน้ีไดกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้น

จากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดในจํานวนเงินที่สะทอนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับ

จากการแลกเปลีย่นสนิคาหรอืบรกิารทีไ่ดสงมอบใหแกลกูคา และกาํหนดใหกจิการตองใชดลุยพนิจิและพจิารณาขอเท็จ

จริงและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน 

ฝายบริหารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยเชือ่วามาตรฐานฉบบัดงักลาว จะไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสาํคญัตองบการเงิน

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหวางปปจจบุนั สภาวชิาชพีบญัชไีดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุมเครือ่งมอืทางการเงนิ ประกอบ

ดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 7  การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน

 ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี 

 ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบับที่ 16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ

 ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเครื่อง

มือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะ

ของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอย

คาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี

ปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิกลุมนีม้ผีลบงัคบัใช จะทาํใหมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัชี

บางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํา

มาตรฐานกลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได

 ขายสินคา

รายไดจากการขายสินคารับรู เม่ือบริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของ

ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมลูคาตามราคาในใบกาํกบัสินคาโดยไมรวมภาษมีลูคา

เพิ่มสําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว

รายไดคาบริการ

รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 
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ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

เงินปนผลรับ

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปนผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูง

ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

4.3 ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ

ผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลูกหนีไ้มได ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณการเกบ็เงิน

และการวิเคราะหอายุหนี้ 

4.4 สินคาคงเหลือ

สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนที่หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

สินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนที่หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

ราคาทนุดงักลาววดัมลูคาตามวธิตีนทนุมาตรฐานซึง่ใกลเคยีงกบัตนทนุจรงิ และประกอบดวยตนทนุวตัถดุบิ แรงงานและ

คาโสหุยในการผลิต 

วตัถดุบิ สารเคม ีอะไหลและวสัดโุรงงานแสดงมลูคาตามราคาทนุถวัเฉล่ียเคล่ือนทีห่รอืมลูคาสุทธ ิทีจ่ะไดรบัแลวแตราคา

ใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช

ตนทุนในการซ้ือประกอบดวยราคาซ้ือ และคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น เชน คาภาษีอากรขาเขา

คาขนสง หักดวยสวนลดและเงินท่ีไดรับคืนจากการซื้อสินคา มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายได

ตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายในการขาย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการตั้งคาเผื่อลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทา ที่จําเปน 

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป

ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)

ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน  
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4.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํารายการ หลังจากนั้น 

บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

คาเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุคาํนวณจากราคาทนุโดยวธิเีสนตรงตามอายกุารใหประโยชนโดยประมาณ

  สวนปรับปรุงที่ดิน   - 5 ป

  อาคาร    - 20, 30 ป

  สวนปรับปรุงอาคาร   - 5, 10, 15, 20, 30 ป

  เครื่องตกแตงและติดตั้ง  - 5, 7, 10, 20, 30 ป

คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางกอสราง

บรษิทัฯรบัรูผลตางระหวางจาํนวนเงนิทีไ่ดรบัสทุธจิากการจาํหนายกบัมลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยในสวนของกาํไรหรอื

ขาดทุนในปที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

ทีด่นิแสดงมลูคาตามราคาทนุ อาคารและอุปกรณแสดงมลูคาตามราคาทนุหกัคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคา

ของสินทรัพย (ถามี) 

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้

  สวนปรับปรุงที่ดิน   - 5 ป

  อาคาร    - 20, 30 ป

  สวนปรับปรุงอาคาร   - 5, 10, 15, 20 ป

  เครื่องจักร   - 5, 7, 10, 15, 20 ป

  เครื่องตกแตงและติดตั้ง  - 2, 3, 5, 7, 9, 10, 20 ป

  อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน - 3, 5, 7, 9, 10 ป

  ยานพาหนะ   - 5, 7, 10 ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสราง

บรษัิทฯ และบรษิทัยอยตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ออกจากบญัช ีเมือ่จาํหนายสนิทรพัยหรอืคาดวาจะไมไดรบั

ประโยชนเชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรอืการจาํหนายสนิทรพัย รายการผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการจาํหนายสนิทรพัย

จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
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4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน

สนิทรัพยไมมตีวัตนแสดงมลูคาตามราคาทนุหกัคาตดัจาํหนายสะสมและคาเผือ่การดอยคาสะสม (ถาม)ี ของสนิทรพัยนัน้

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมนิการดอยคาของสนิทรพัยดงักลาวเมือ่มขีอบงชีว้าสนิทรพัยนัน้เกดิ

การดอยคาบรษิทัฯ และบรษิทัยอยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหนายและวธิกีารตดัจาํหนายของสนิทรพัยไมมตีวัตน

ดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

สนิทรพัยไมมตีวัตนทีม่อีายกุารใหประโยชนจาํกดัของบรษิทัฯและบรษิทัยอยไดแก คอมพวิเตอรซอฟตแวร ซึง่มอีายกุาร

ใหประโยชนที่ประมาณการไวดังนี้

       บริษัทฯ  บริษัทยอย

   คอมพิวเตอรซอฟตแวร   10   ป    3, 10 ป

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อีาํนาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคมุ

ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรอืทางออมซ่ึงทาํใหมอีทิธพิลอยางเปนสาระสาํคญัตอบรษิทัฯ ผูบรหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษัิทฯ

ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเชาระยะยาว

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชา

ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงาน รับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

4.11 เงินตราตางประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเปนสกลุเงนิบาท ซึง่เปนสกลุเงนิทีใ่ชในการดาํเนนิงานของบรษัิทฯ 

รายการตางๆของแตละกจิการทีร่วมอยูในงบการเงนิรวมวดัมลูคาดวยสกลุเงนิทีใ่ชในการดาํเนนิงานของแตละกจิการนัน้

รายการทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัทีเ่กดิรายการ สินทรพัยและหนีส้นิที่

เปนตวัเงนิซึง่อยูในสกลุเงนิตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

4.12 การดอยคาของสินทรัพย

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอยจะทาํการประเมนิการดอยคาของทีด่นิ อาคารและอปุกรณหรอื

สนิทรพัยทีไ่มมตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย หากมขีอบงชีว้าสนิทรพัยดงักลาวอาจดอยคา บริษัทฯ และบริษัท

ยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

นั้น ทัง้นีม้ลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืหมายถงึมลูคายตุธิรรมหกัตนทนุในการขายของสนิทรพัยหรอืมลูคาจากการใชสนิทรัพย

แลวแตราคาใดจะสงูกวา ในการประเมนิมลูคาจากการใชสนิทรพัย บรษิทัฯ และบรษิทัยอยประมาณการกระแสเงนิสดใน

อนาคตทีกิ่จการคาดวาจะไดรบัจากสนิทรพัยและคาํนวณคดิลดเปนมลูคาปจจบุนัโดยใชอตัราคดิลดกอนภาษทีีส่ะทอนถงึ

การประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปจจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึง่เปนลักษณะเฉพาะของสินทรพัย

ทีก่าํลงัพจิารณาอยูในการประเมนิมลูคายตุธิรรมหกัตนทนุในการขาย บรษิทัฯ และบรษิทัยอยใชแบบจาํลองการประเมนิ
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มูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพย

หักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ

ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงช้ีที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรู

ในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน และ

จะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคา

ที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่ม

ขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผล

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บรษิทัฯ และบรษิทัยอยจะบนัทกึกลับรายการผลขาดทนุจากการดอย

คาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที

4.13 ผลประโยชนของพนักงาน

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบรษิทัยอยและพนกังานไดรวมกนัจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดวยเงนิทีพ่นกังานจายสะสมและ

เงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอยจายสมทบใหเปนรายเดอืน สนิทรพัยของกองทนุสาํรองเลีย้งชพีไดแยกออกจากสนิทรพัยของ

บริษัทฯ และบรษิทัยอย เงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอยจายสมทบกองทนุสํารองเล้ียงชพีบนัทกึเปนคาใชจายในปทีเ่กดิรายการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ

ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของ

พนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา

บริษัทฯ และบรษิทัยอยคาํนวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน

ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดย

ผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจาก

งานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกนัภัยสําหรบัโครงการผลประโยชนระยะยาวอืน่ของ

พนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
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4.14 ประมาณการหนี้สิน

บรษัิทฯ และบรษิทัยอยจะบนัทกึประมาณการหนีสิ้นไวในบญัชเีมือ่ภาระผูกพนัซึง่เปนผลมาจากเหตกุารณในอดตีไดเกดิ

ขึน้แลว และมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบรษิทัฯและบรษิทัยอยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้ง

ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

4.15 ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินไดปจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ

โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบรษิทัยอยบนัทกึภาษเีงนิไดรอการตดับญัชขีองผลแตกตางชัว่คราวระหวางราคาตามบญัชขีองสินทรพัยและหนีส้นิ

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับ

รูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชใน

จาํนวนเทาทีม่คีวามเปนไปไดคอนขางแนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอยจะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชประโยชน

จากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น

บรษัิทฯ และบรษิทัยอยจะทบทวนมลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชทีกุสิน้  รอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรบัลดมลูคาตามบญัชีดงักลาว หากมคีวามเปนไปไดคอนขางแนวาบรษิทัฯและบรษิทัยอยจะไมมกีาํไรทาง

ภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของ

กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

4.16 การวัดมูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น

โดยรายการดงักลาวเปนรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหวางผูซือ้และผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูคา บรษิทัฯ

และบรษิทัยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดทีม่สีภาพคลองในการวดัมลูคายตุธิรรมของสินทรพัยและหนีส้นิซึง่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลอง

สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯ

และบรษิทัยอยจะประมาณมลูคายตุธิรรมโดยใชเทคนคิการประเมนิมลูคาทีเ่หมาะสมกบัแตละสถานการณ และพยายาม

ใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินใน งบการเงินแบงออกเปน

สามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

 ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
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ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้น

ของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบ

เกิดขึ้นประจํา

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

ในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงใน

งบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ

การไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลูกหนี ้ฝายบรหิารจาํเปนตองใชดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าด

วาจะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ตละราย โดยคาํนงึถงึประสบการณการเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนีท้ีค่งคางและสภาวะเศรษฐกจิ

ที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

 สินคาลาสมัยและขายไดชา

ในการประมาณมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับโดยพิจารณาสินคาลาสมัยและขายไดชา ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ

ในการประมาณการโดยพิจารณาจากสภาพของสินคาและระยะเวลาในการเก็บสินคา

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการ

ประมาณอายกุารใหประโยชนและมลูคาคงเหลอืเมือ่เลกิใชงานของอสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุและอาคารและอปุกรณ 

และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวา จะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชี

ของสนิทรพัยนัน้ ในการนีฝ้ายบรหิารจาํเปนตองใชดลุยพนิจิทีเ่กีย่วของกบัการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคต

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ี

จะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯและ

บริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่

คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชนระยะยาวอืน่ของพนกังาน 

ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน  
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้
รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด บรษิทัยอย
บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จํากัด

  (เดิมชื่อ “บริษัท คัสตอม แพค จํากัด”)

มกีรรมการรวมกนั

บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) มผีูถอืหุนและ/หรอืกรรมการรวมกนั
บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด

  (เดิมชื่อ “บริษัท วอลลกรีน จํากัด”)

มผีูถอืหุนและ/หรอืกรรมการรวมกนั

  (ถงึวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561)
บริษัท เฮาส โอสถสภา ฟูดส จํากัด มผีูถอืหุนรวมกนั (ถงึวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561)
บริษัท โอสถสภา ไทโช ฟารมาซูติคอล จํากัด มผีูถอืหุนรวมกนั (ถงึวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561)
บริษัท คาสพิส โอสถสภา จํากัด มผีูถอืหุนรวมกนั (ถงึวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561)
บริษัท จี เอ็ม อารคอนสตรัคชั่น จํากัด มผีูถอืหุนและ/หรอืกรรมการรวมกนั (ถงึวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561)
บริษัท เซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด มผีูถอืหุนและ/หรอืกรรมการรวมกนั (ถงึวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561)
บริษัท รักษ มารเก็ตติ้ง จํากัด มกีรรมการเปนญาตสินทิกบักรรมการของบรษิทัฯ
บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด บรษิทัใหญ (ตัง้แตวนัที ่23 พฤศจกิายน 2561)
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด มกีรรมการรวมกนั (ตัง้แตวนัที ่23 พฤศจกิายน 2561)

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข

ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายกําหนดราคา

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน - - 288 288 ราคาตามสัญญา
รายไดคาเชาโรงงานและคาบริการ - - 2,400 2,400 กําหนดราคาคาเชาตามขอตกลง
รายไดจากการขายสินคา - - 63 46 ราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
คาซื้อสินคาเคมีภัณฑ - - 85,776 86,219 ราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
คาซื้ออะไหลซอมแซมระบบเตือนภัย - - 8 17 ราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน 16,968 16,863 16,968 16,863 ราคาตามสัญญา
รายไดจากการขายสินคา 2,348 1,245 2,348 1,245 ราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
รายไดคาบริการอื่น 825 1,017 825 1,017 ราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
คาประกันภัย 2,364 2,559 2,169 2,330 ราคาเปนไปตามเงื่อนไขและขอ

ตกลงทางการคาปกติ
คาที่ปรึกษาดานวิศวกรรม 2,100 3,000 2,100 3,000 ราคาตามสัญญา
คาซื้อหองควบคุมอุณหภูมิและ

  เต็นทโกดัง

- 14,028 - 14,028 ราคาตามสัญญา

 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
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 (หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 25 21

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน) 62 154 62 154

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 62 154 87 175

เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วของกนั (หมายเหตุ 18)

บริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 4,381 8,943

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน) 305 1,779 305 1,600

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 305 1,779 4,686 10,543

เงินมัดจํารับจากลูกคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 600 600

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน) 2,968 4,296 2,968 4,296

รวมเงินมัดจํารับจากลูกคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,968 4,296 3,568 4,896

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคล่ือนไหว

ของเงินใหกูยืม ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะความ

สัมพันธ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ                 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561
เงินตน ดอกเบี้ย เงินตน ดอกเบี้ย เงินตน ดอกเบี้ย เงินตน ดอกเบี้ย

บริษัท บิ๊กซี รีเทล

  โฮลดิ้ง จํากัด บริษัทใหญ - - 53,000 21 - - 53,000 21

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใหญเปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1.20 ตอป และมีกําหนดชําระ

คืนเงินตนและดอกเบี้ยคงคางทั้งหมดในวันที่ 21 มกราคม 2562 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการ

และผูบริหาร ดังตอไปนี้
 (หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560

ผลประโยชนระยะสั้น 39,984 39,496

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 401 897

ผลประโยชนระยะยาวอื่น 4 10

รวม 40,389 40,403

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ งบการเงินขอ 28.3

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินสดในมือ 114 107 82 57

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 519,243 175,627 507,547 173,044
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 519,357 175,734 507,629 173,101

เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที่มีอายุไมเกิน 3 

เดือน

20,000 - 20,000 -

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 539,357 175,734 527,629 173,101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ1.30 ตอป และมีอายุ

ครบกําหนดภายในเดือนกุมภาพันธ 2562 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05 ถึง 0.40 ตอป

(2560: รอยละ 0.05 ถึง 0.40 ตอป) 
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8. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เงนิลงทนุชัว่คราวเปนเงนิฝากประจาํกบัสถาบนัการเงนิประเภททีถ่อืไวจนครบกาํหนดชาํระ 

ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.35 ถึง 1.75 ตอป (2560: รอยละ 1.375 ถึง 1.65 ตอป) และมีอายุครบกําหนด

ภายในเดือนมกราคม 2562 ถึงพฤศจิกายน 2562 (2560: เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) 

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

ยังไมถึงกําหนดชําระ 62 135 62 140

คางชําระ

   ไมเกิน 3 เดือน - 4 - 4

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 62 139 62 144

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

ยังไมถึงกําหนดชําระ 141,054 168,886 140,935 167,393

คางชําระ

   ไมเกิน 3 เดือน 26,981 23,358 26,798 22,705

   3 - 6 เดือน 36 1,525 36 807

   6 - 12 เดือน - 566 - 384

   มากกวา 12 เดือน 1,792 281 180 -

รวม 169,863 194,616 167,949 191,289

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,872) (8,556) (5,251) (6,893)

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 162,991 186,060 162,698 184,396

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 163,053 186,199 162,760 184,540

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 25 16

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - 15 - 15

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,144 2,292 1,144 2,292

รวมลูกหนี้อื่น 1,144 2,307 1,169 2,323

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 164,197 188,506 163,929 186,863
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10. สินคาคงเหลือ
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนใหเปน

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

วัตถุดิบ 10,817 8,877 - - 10,817 8,877

งานระหวางทํา 2,885 5,400 - - 2,885 5,400

สินคาสําเร็จรูป 167,588 170,954 (9,282) (7,693) 158,306 163,261

วัสดุสิ้นเปลือง 485 406 - - 485 406

อะไหล 938 876 - - 938 876

สินคาระหวางทาง 31,433 16,851 - - 31,433 16,851

รวม 214,146 203,364 (9,282) (7,693) 204,864 195,671

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนใหเปน

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินคาสําเร็จรูป 165,422 166,651 (8,238) (6,859) 157,184 159,792

สินคาระหวางทาง 31,433 16,465 - - 31,433 16,465

รวม 196,855 183,116 (8,238) (6,859) 188,617 176,257

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนจํานวน

2 ลานบาท (2560: 1 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ลานบาท 2560: 1 ลานบาท) โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย

11. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ดอกเบี้ยคางรับ 4,956 5,317 4,956 5,265

อื่นๆ 4,042 4,658 3,650 4,156

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8,998 9,975 8,606 9,421
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12. เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

2561 2560
2561

(รอยละ)

2560

(รอยละ)
2561 2560

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด 30,000 30,000 99.18 99.18 29,755 29,755

หัก: คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน (20,565) (2,004)

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 9,190 27,751

บริษัทยอยไมมีการจายเงินปนผลในระหวางป 2561 และ 2560

13. เงินลงทุนทั่วไป

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุในหนวยลงทนุในกองทนุรวมอสังหารมิทรพัย ซ่ึงซ้ือมาทีร่าคาทนุ 100 ลานบาท

เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) มีเงินปนผล

ตามมติคณะกรรมการผูถือหนวยลงทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุในหนวยลงทนุในกองทนุรวมอสังหารมิทรพัย ซ่ึงซ้ือมาทีร่าคาทนุ 100 ลานบาท

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) มีเงินปนผลใน

อัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นตํ่า (MLR) ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยช้ันนําในประเทศไทย 3 แหง ตามที่ระบุในหนังสือเสนอ

ราคาเงินลงทุนที่เสนอขายมายังบริษัทฯ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มลูคายตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักลาวมจีาํนวนเงนิประมาณ 114 ลานบาท (2560: 115 ลานบาท)

14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
สวนปรับปรุง

ที่ดิน
อาคาร

สวนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องตกแตง

และติดตั้ง

สินทรัพย

ระหวางติดตั้ง

และกอสราง

รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 92,816 12,750 740,085 118,123 1,632 505 965,911

ซื้อเพิ่ม - - - 15,927 - 14,795 30,722

โอนเขา (ออก) - - - - 15,300 (15,300) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 92,816 12,750 740,085 134,050 16,932 - 996,633

ซื้อเพิ่ม - - - 1,851 160 6,959 8,970

โอนเขา (ออก) - - - 2,217 - (2,217) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 92,816 12,750 740,085 138,118 17,092 4,742 1,005,603



76 รายงานประจําปี 2561

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
สวนปรับปรุง

ที่ดิน
อาคาร

สวนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องตกแตง

และติดตั้ง

สินทรัพย

ระหวาง

ติดตั้งและ

กอสราง

รวม

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - (10,515) (615,369) (79,571) (743) - (706,198)
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (1,258) (10,617) (4,976) (567) - (17,418)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - (11,773) (625,986) (84,547) (1,310) - (723,616)
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (941) (10,618) (6,342) (878) - (18,779)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - (12,714) (636,604) (90,889) (2,188) - (742,395)
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 92,816 977 114,099 49,503 15,622 - 273,017
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 92,816 36 103,481 47,229 14,904 4,742 263,208
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2560 (รวมอยูในตนทุนการใหเชาและบริการ) 17,418
2561 (รวมอยูในตนทุนการใหเชาและบริการ) 18,779

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
สวนปรับปรุง

ที่ดิน
อาคาร

สวนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องตกแตง

และติดตั้ง

สินทรัพย

ระหวาง

ติดตั้งและ

กอสราง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 199,920 12,750 756,981 118,123 1,632 505 1,089,911
ซื้อเพิ่ม - - - 15,927 - 14,795 30,722
โอนเขา (ออก) - - - - 15,300 (15,300) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 199,920 12,750 756,981 134,050 16,932 - 1,120,633
ซื้อเพิ่ม - - - 1,851 160 6,959 8,970
โอนเขา (ออก) - - - 2,217 - (2,217) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 199,920 12,750 756,981 138,118 17,092 4,742 1,129,603
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - (10,515) (618,644) (79,571) (743) - (709,473)
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (1,258) (11,462) (4,976) (567) - (18,263)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - (11,773) (630,106) (84,547) (1,310) - (727,736)
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (941) (11,462) (6,342) (878) - (19,623)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - (12,714) (641,568) (90,889) (2,188) - (747,359)
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - - (2,150) - - - (2,150)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - - (2,150) - - - (2,150)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - - (2,150) - - - (2,150)
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
สวนปรับปรุง

ที่ดิน
อาคาร

สวนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องตกแตง

และติดตั้ง

สินทรัพย

ระหวาง

ติดตั้งและ

กอสราง

รวม

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 199,920 977 124,725 49,503 15,622 - 390,747
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 199,920 36 113,263 47,229 14,904 4,742 380,094
คาเสื่อมราคาสําหรับป

2560 (รวมอยูในตนทุนการใหเชาและบริการ) 18,263
2561 (รวมอยูในตนทุนการใหเชาและบริการ) 19,623

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ มีจํานวนเงินประมาณ 1,533 ลานบาท 

(2560: 1,508 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,653 ลานบาท 2560: 1,613 ลานบาท) ซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใช

เกณฑราคาตลาดสําหรับที่ดินและใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) สําหรับอาคารสํานักงานและคลังสินคา

ใหเชา ขอสมมตฐิานหลกัทีใ่ชในการประเมนิมลูคายตุธิรรมของอาคารดงักลาวประกอบดวยอตัราผลตอบแทน อตัราเงนิเฟอ อตัรา

พื้นที่วางระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของคาเชา

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯมอีสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุจาํนวนหนึง่ซึง่ตดัคาเสือ่มราคาหมดแลวแตยงัใชงานอยู มลูคา

ตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 250 ลานบาท (2560: 247 ลานบาท)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน

บริษัทฯมีสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการใหเชาที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต

1 ถึง 3 ป โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

จะกอใหเกิดรายไดคาเชาขั้นตํ่าในอนาคต ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ภายใน 1 ป 47 20 47 22

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 38 19 38 20
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: พันบาท)

งบการเงนิรวม

ทีด่นิ
สวน

ปรบัปรงุ
ทีด่นิ

อาคาร
สวน

ปรับปรุง
อาคาร

เคร่ือง
ตกแตง

และติดต้ัง
อุปกรณและ
เคร่ืองใช
สํานกังาน

เคร่ืองจักร ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวาง

ติดต้ังและ
กอสราง

รวม

ราคาทนุ
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 109,435 878 68,892 13,114 24,827 16,138 19,362 - 252,646
ซือ้เพิม่ - - - - 2,122 130 1,406 428 4,086

จาํหนาย - - - - (30) - - - (30)

โอนเขา (ออก) - - - - - 247 - (247) -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 109,435 878 68,892 13,114 26,919 16,515 20,768 181 256,702

ซือ้เพิม่ - - - - 978 109 - 2,043 3,130

จาํหนาย - - - - - - (574) - (574)

โอนเขา (ออก) - - - 1,444 141 209 - (1,794) -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 109,435 878 68,892 14,558 28,038 16,833 20,194 430 259,258

คาเสือ่มราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - (878) (54,883) (7,617) (18,098) (3,392) (8,905) - (93,773)

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป - - (931) (829) (1,679) (1,984) (1,390) - (6,813)

คาเสือ่มราคาสาํหรบัสวนทีจ่าํหนาย - - - - 6 - - - 6

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - (878) (55,814) (8,446) (19,771) (5,376) (10,295) - (100,580)

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป - - (930) (904) (1,795) (1,782) (1,330) - (6,741)

คาเสือ่มราคาสาํหรบัสวนทีจ่าํหนาย - - - - - - 574 - 574

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - (878) (56,744) (9,350) (21,566) (7,158) (11,051) - (106,747)

คาเผือ่การดอยคา

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - - - - - - - - -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - - - - - - - - -

เพิม่ขึน้ระหวางป - - - (522) (1,880) (9,675) - (430) (12,507)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - - - (522) (1,880) (9,675) - (430) (12,507)

มลูคาสทุธติามบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 109,435 - 13,078 4,668 7,148 11,139 10,473 181 156,122

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 109,435 - 12,148 4,686 4,592 - 9,143 - 140,004

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป

2560 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 6,813

2561 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 6,741
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

สวน

ปรับปรุง

ที่ดิน

อาคาร

สวน

ปรับปรุง

อาคาร

เครื่อง

ตกแตง

และติดตั้ง

อุปกรณ

และ

เครื่องใช

สํานักงาน

ยาน

พาหนะ

สินทรัพย

ระหวาง

ติดตั้งและ

กอสราง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,331 878 51,997 12,714 21,787 19,335 - 109,042
ซื้อเพิ่ม - - - - 1,291 1,406 - 2,697
จําหนาย - - - - (25) - - (25)
โอนเขา (ออก) - - - - - - - -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,331 878 51,997 12,714 23,053 20,741 - 111,714
ซื้อเพิ่ม - - - - 648 - 1,020 1,668
จําหนาย - - - - - (574) - (574)
โอนเขา (ออก) - - - 1,020 - - (1,020) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,331 878 51,997 13,734 23,701 20,167 - 112,808
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - (878) (51,608) (7,509) (16,697) (8,886) - (85,578)
คาเสื่อมราคาสําหรับป - - (86) (749) (1,183) (1,385) - (3,403)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - - - 1 - - 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - (878) (51,694) (8,258) (17,879) (10,271) - (88,980)
คาเสื่อมราคาสําหรับป - - (86) (790) (1,216) (1,327) - (3,419)
คาเสื่อมราคาสําหรับ สวนที่จําหนาย - - - - - 574 - 574
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - (878) (51,780) (9,048) (19,095) (11,024) - (91,825)
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,331 - 303 4,456 5,174 10,470 - 22,734
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2,331 - 217 4,686 4,606 9,143 - 20,983

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2560 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 3,403
2561 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 3,419

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมอีาคารและอปุกรณจาํนวนหนึง่ซึง่ตดัคาเสือ่มราคาหมดแลวแตยงัใชงานอยู มลูคา

ตามบญัชกีอนหกัคาเสือ่มราคาสะสมและคาเผือ่การดอยคาของสนิทรพัยดงักลาวมจีาํนวนเงนิประมาณ 43 ลานบาท (2560: 36 ลานบาท)

(เฉพาะบริษัทฯ: 39 ลานบาท 2560: 36 ลานบาท)

นอกจากนี ้กลุมบรษิทัไดทาํการประเมนิการดอยคาของเครือ่งจกัรและอปุกรณทีใ่ชในการดาํเนนิงานโดยเปรยีบเทยีบระหวางมลูคา

ตามบญัชแีละมลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืจากหนวยสนิทรพัยทีก่อใหเกดิเงนิสดดงักลาว โดยพจิารณามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของ

หนวยสนิทรพัยทีก่อใหเกิดเงนิสดจากมลูคาจากการใชสนิทรพัย ซึง่ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวาจะไดรบันัน้

อางองิจากประมาณการทางการเงนิซึง่ไดรบัอนมุตัจิากฝายบรหิาร และคิดลดกระแสเงนิสดดงักลาวเปนมลูคาปจจบุนัดวยอตัราคดิ

ลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความความเสี่ยงของกลุมบริษัท
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16. สินทรัพยไมมีตัวตน

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ราคาทุน 3,817 3,299 3,614 3,096

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (2,991) (2,763) (2,861) (2,656)
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 826 536 753 440

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2561 และ 2560 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

มูลคาตามบัญชีตนป 536 765 440 643

ซื้อซอฟตแวรคอมพิวเตอร 518 31 518 31

คาตัดจําหนายสําหรับป (228) (260) (205) (234)
มูลคาตามบัญชีปลายป 826 536 753 440

17. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
 (หนวย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR 885 -

18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 12 47 4,394 8,983
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 96,629 97,096 93,304 91,601
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 293 1,652 293 1,480
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 7,588 4,978 6,802 4,111
เจาหนี้คากอสรางคางจาย 274 1,953 274 1,953
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน - 80 - 80
คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 13,577 13,384 13,370 13,198
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 118,373 119,190 118,437 121,406
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19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 (หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 6,083 5,451 5,951 5,287

เงินปนผลคางจาย 5,670 5,506 5,670 5,506

เงินมัดจํารับจากลูกคา 1,188 1,188 1,188 1,188

อื่นๆ 5,718 2,811 5,445 2,646

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,659 14,956 18,254 14,627

20. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

จาํนวนเงนิสาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานซึง่เปนเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานและผลประโยชนระยะยาว

อื่นของพนักงานแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 18,076 17,085 14,715 13,579

สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:

   ตนทุนบริการในปจจุบัน 3,168 2,738 2,384 2,155

   ตนทุนดอกเบี้ย 472 465 402 397

   ตัดจําหนายระหวางป - (553) - -

   ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

      ประกันภัยของโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่น

   สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดาน

      ประชากรศาสตร

- 37 - 31

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน - 141 - 116

   สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ - (456) - (367)

   สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

   ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 

       ประกันภัย

       สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดาน

         ประชากรศาสตร

- 291 - 255

      สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน - 813 - 698

      สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ - (854) - (846)

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (3,962) (1,631) (2,572) (1,303)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 17,754 18,076 14,929 14,715
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในคาใชจายในการขายและการบริหารในสวนของกําไรหรือขาดทุนเปน

จํานวน 3,640 พันบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 2,786 พันบาท) (2560: 2,650 พันบาท เฉพาะบริษัทฯ: 2,552 พันบาท)

บริษัทฯ และบริษทัยอยคาดวาจะจายชาํระผลประโยชนระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปขางหนา เปนจาํนวนประมาณ 1.78 ลานบาท

(เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 1.63 ลานบาท) (2560: จํานวน 4.60 ลานบาท เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 2.84 ลานบาท) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ถวงนํา้หนกัในการจายชาํระผลประโยชนระยะยาวของพนกังานของบรษิทัฯและบรษิทั

ยอยประมาณ 9.03 ป และ 5.79 ป (เฉพาะบริษัทฯ: 9.03 ป) (2560: 9.03 ป และ 5.79 ป เฉพาะบริษัทฯ: 9.03 ป)

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้
(หนวย: รอยละตอป)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

อัตราคิดลด 1.89% - 2.24% 1.89% - 2.24% 2.24% 2.24%

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5% 5% 5% 5%

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน

   พนักงาน

0% - 25% 0% - 25% 0% - 25% 0% - 25%

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (1.74) 2 (1.51) 1.73

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.85 (1.63) 1.61 (1.42)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (1.85) (1.02) (1.60) 0.84

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (1.33) 1.53 (1.14) 1.31

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.22 (1.09) 1.06 (0.94)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (1.41) 0.80 (1.21) 0.67
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เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2561 สภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดมมีตผิานรางพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงานฉบบัใหม ซึง่กฎหมาย

ดงักลาวอยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานเุบกษา พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงานฉบบัใหมนีก้าํหนดอตัราคาชดเชย

เพิม่เตมิกรณนีายจางเลกิจาง สาํหรบัลกูจางซึง่ทาํงานตดิตอกนัครบ 20 ปขึน้ไปใหมสีทิธไิดรบัคาชดเชยไมนอยกวาคาจาง

อตัราสดุทาย 400 วนัสดุทาย การเปลีย่นแปลงดงักลาวถอืเปนการแกไขโครงการสาํหรบัโครงการผลประโยชนหลงัออก

จากงาน และมผีลกระทบใหบรษิทัฯและบรษิทัยอยมหีนีส้นิสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานเพิม่ขึน้ 3.6 ลานบาท

(เฉพาะของบริษัทฯ: 3.2 ลานบาท) บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดยรับรู

ตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช

21. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนํา

ไปจายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

22. คาใชจายตามลักษณะ

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ซื้อสินคาสําเร็จรูป 666,810 679,668 749,835 759,857

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 105,388 106,170 88,039 86,985

คาเสื่อมราคา 25,519 24,231 23,042 21,666

การตัดจําหนาย 228 260 205 234

คาซอมแซมและบํารุงรักษา อาคาร และอุปกรณ 5,004 5,352 2,846 2,911

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,684) 1,820 (1,642) 711

ตัดจําหนายหนี้สูญ 1,169 12,739 1,169 7,323

การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 1,589 1,064 1,379 748

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 3,640 2,650 2,786 2,552

คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 1,979 1,844 1,735 1,556

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 18,561 -

ขาดทุนจากการดอยคาอุปกรณ 12,507 - - -

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 58,919 60,055 - -

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (5,880) 28,302 (1,229) 32,728
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23. ภาษีเงินได 

23.1 คาใชจายภาษีเงินได

 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดปจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 36,501 35,906 36,501 35,906

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง

   ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว (1,296) (522) (1,968) (579)

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน

   เบ็ดเสร็จ 35,205 35,384 34,533 35,327

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 165,591 173,404 166,831 182,762

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล (รอยละ) 20 20 20 20

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 33,118 34,681 33,366 36,552

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:

คาใชจายตองหาม 567 2,610 560 1,512

คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (253) (263) (8) (18)

รายไดที่ไดรับยกเวน (1,593) (2,932) (1,593) (2,932)

อื่น ๆ (1,292) 22 (1,370) 22

ผลแตกตางชั่วคราวที่คาดวาจะไมไดใชประโยชน 2,968 477 3,578 191

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดวาจะไมไดใชประโยชนในอนาคต 1,690 1,057 - -

รวม 2,087 971 1,167 (1,225)

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 35,205 35,384 34,533 35,327
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23.2 ภาษีเงินไดสวนที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จาํนวนภาษเีงนิไดทีเ่ก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สําหรบัปส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561

และ 2560 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - 50 - 21

23.3 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สวนประกอบของสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีประกอบดวยรายการดงัตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

   คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 1,648 - 1,648 -

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,986 3,615 2,986 2,943
รวม 4,634 3,615 4,634 2,943
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

   คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ 3,946 4,614 3,946 4,613

   คาเชารับลวงหนา 673 283 673 283
รวม 4,619 4,897 4,619 4,896
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 15 671 15 -
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ - 1,953 - 1,953

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมรีายการผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหกัภาษจีาํนวน 13.6 ลานบาท (2560: 20.4 ลานบาท)

(เฉพาะบริษัทฯ: 17.9 ลานบาท 2560: 17.9 ลานบาท) ที่บริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ

พิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ และบริษัทยอยอาจไมไดใชประโยชนของรายการผลแตกตางชั่วคราวดังกลาวในอนาคต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน 13.7 ลานบาท (2560: 5.3 ลานบาท) ที่บริษัทยอย

ไมไดบนัทกึสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีเนือ่งจากบรษิทัยอยพจิารณาแลวเหน็วาบรษิทัยอยอาจไมมกีาํไรทางภาษใีนอนาคต

เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีมาใชประโยชนได 
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รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 5,290 5,290 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 8,448 - - -

13,738 5,290 - -

24. กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้

งบการเงินรวม

กําไรสําหรับป
จํานวนหุนสามัญ

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
กําไรตอหุน

2561

(พันบาท)

2560

(พันบาท)

2561

(พันหุน)

2560

(พันหุน)

2561

(บาท)

2560

(บาท)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุน

   ของบริษัทฯ

130,550 138,108 17,850 17,850 7.31 7.74

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสําหรับป
จํานวนหุนสามัญ

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
กําไรตอหุน

2561

(พันบาท)

2560

(พันบาท)

2561

(พันหุน)

2560

(พันหุน)

2561

(บาท)

2560

(บาท)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุน

   ของบริษัทฯ

132,298 147,435 17,850 17,850 7.41 8.26
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25. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

ขอมลูสวนงานดาํเนนิงานทีน่าํเสนอนีส้อดคลองกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่มอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดาํเนนิงาน

ไดรับและสอบทานอยางสมํา่เสมอเพือ่ใชในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหกบัสวนงานและประเมนิผลการดาํเนนิงาน

ของสวนงาน

เพือ่วตัถปุระสงคในการบรหิารงาน บรษิทัฯและบรษิทัยอยจดัโครงสรางองคกรเปนหนวยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑ

และบริการ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้

• สวนงานเคมีภัณฑ เปนสวนงานที่ผลิต นําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑอุตสาหกรรม 

• สวนงานอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนสวนงานที่ใหเชาพื้นที่สํานักงานและคลังจัดเก็บสินคาของบริษัทฯ

ซึ่งเกินกวาความตองการใชงานของบริษัทฯ

• สวนงานอุปกรณรักษาความปลอดภัย เปนสวนงานที่นําเขาและติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัย

บรษัิทฯ และบรษิทัยอยไดรวมสวนงานดาํเนนิงานอปุกรณปองกนัอคัคภียัและสวนงานดาํเนนิงานตูนริภยัเปนสวนงานท่ี

รายงานคือ สวนงานอุปกรณรักษาความปลอดภัย ซึ่งสวนงานดําเนินงานดังกลาวมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คลายคลึงกัน

และมีความคลายคลึงกันในลักษณะอื่นๆตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสิน

ใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอยประเมนิผลการปฏิบตังิาน

ของสวนงานโดยพจิารณาจากกาํไรหรอืขาดทนุจากการดาํเนนิงานและสนิทรพัยรวมซึง่วดัมลูคาโดยใชเกณฑเดยีวกบัทีใ่ช

ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน

การบนัทกึบญัชสีาํหรบัรายการระหวางสวนงานทีร่ายงานเปนไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชสีาํหรบัรายการธรุกจิ

กับบุคคลภายนอก
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ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูใน

งบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว

 

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 1 ราย เปนจํานวนเงินประมาณ 172 ลานบาท 

ซึง่มาจากสวนงานเคมภีณัฑ (ป 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย มรีายไดจากลกูคารายใหญจาํนวน 1 ราย เปนจาํนวนเงนิ

ประมาณ 131 ลานบาท ซึ่งมาจากสวนงานเคมีภัณฑ)

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบรษิทัยอยและพนกังานไดรวมกนัจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอยจะจายสมทบเขากองทนุเปนรายเดอืนในอตัรารอยละ 3 หรอื 5 ของเงนิเดอืนตาม

อายุงานที่กําหนด สวนพนักงานจะจายในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 15 ของเงินเดือนตามความสมัครใจ กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจาก

งานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูเงินสมทบ

ดงักลาวเปนคาใชจายจาํนวน 1.52 ลานบาท (2560: 1.62 ลานบาท) (เฉพาะบรษิทัฯ: 1.20 ลานบาท 2560: 1.29 ลานบาท)

27. เงินปนผลจาย

เงินปนผล อนุมัติโดย
เงินปนผลจาย

(ลานบาท)

เงินปนผลจายตอหุน

(บาท)

เงินปนผลประจําป 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันที่

27 เมษายน 2560

89.25 5.00

เงินปนผลประจําป 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันที่

19 เมษายน 2561

80.32 4.50

ในการประกาศจายเงนิปนผลดงักลาวปรากฏวามหีุนจาํนวน 900 หุน ไมมสีทิธไิดรบัเงนิปนผลรวมเปนจาํนวนเงนิ 4,050 บาท

(2560: 4,500 บาท) เน่ืองจากการไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงบันทึกเงินปนผลจายตามที่ไดจายจริงเปนจํานวนเงิน 80.32 ลานบาท (2560: 89.25 ลานบาท)
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28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนเปนจํานวนเงิน 0.8 ลานบาท (2560: 2.0 ลานบาท) เกี่ยวของกับ

การปรับปรุงอาคารสําหรับการเชา 

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและบริการ

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน พื้นที่ในอาคาร อุปกรณและบริการ

อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 4 ป

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

จายชําระภายใน

   ภายใน 1 ป 1.2 0.8 1.2 0.8

   1 ถึง 4 ป 0.3 0.7 0.3 0.6

28.3 การคํ้าประกัน

1) บริษัทฯ คํ้าประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทยอยในวงเงิน 5 ลานบาท (2560: 5 ลานบาท) 

2) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีนงัสือค้ําประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯและบรษิทัยอยซ่ึงสวนใหญ

เก่ียวเน่ืองกับการขอใชไฟฟาและภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยูเปนจํานวน 12 ลานบาท

(2560: 11 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 10 ลานบาท 2560: 9 ลานบาท)

28.4 เลตเตอรออฟเครดิต

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใชคิดเปนจํานวน 47,288 เหรียญสหรัฐฯ

(2560: 74,032 เหรียญสหรัฐฯ)(เฉพาะบริษัท: 22,874 เหรียญสหรัฐ)

28.5 คดีฟองรอง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ไดถูกฟองรองในคดีแพงตอศาลในจังหวัดสมุทรปราการ โดยโจทกเรียกรองคา

เสียหายเปนจํานวนเงิน 1.2 ลานบาทในคดีอุบัติเหตุทางรถยนตซึ่งขับขี่โดยพนักงานขับรถของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ

เปนจําเลยที่ 2 ในฐานะนายจางของพนักงานขับรถคนดังกลาว และบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนจําเลย

ที่ 3 ในฐานะผูรับประกันวินาศภัยรถยนตที่เกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ไดมีการนัดประนีประนอม โดยทนายจําเลยรวม (บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)) 

ยนิยอมชดใชคาสนิไหมตามขอเสนอของโจทกจาํนวน 0.6 ลานบาท ตอมาวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 โจทกไดรบัชาํระคา

สนิไหมจากจาํเลยรวม (บรษิทั วริยิะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)) จาํนวน 0.6 ลานบาทแลว และโจทกไมมคีวามประสงค

จะดําเนินคดีจึงถอนฟองจําเลยทั้งหมดในวันดังกลาว           
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29. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือ

เปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 
   เงินลงทุนทั่วไป – หนวยลงทุน - 114 - 114
   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม

- - 1,533 1,533

   ตราสารอนุพันธ – สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา - 1 - 1

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 
   เงินลงทุนทั่วไป – หนวยลงทุน - 115 - 115
   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม

- - 1,508 1,508

   ตราสารอนุพันธ – สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา - 2 - 2

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 
   เงินลงทุนทั่วไป – หนวยลงทุน - 114 - 114
   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม

- - 1,653 1,653

   ตราสารอนุพันธ – สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา - 1 - 1

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 
   เงินลงทุนทั่วไป – หนวยลงทุน - 115 - 115
   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม

- - 1,613 1,613

   ตราสารอนุพันธ – สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา - 2 - 2
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30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยู ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  107

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลูสาํหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ” ประกอบดวย เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 

เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยง

ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดย

การกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะได

รับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการกระ

จุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากรายครอบคลุมทั้งผูผลิตและผู

จําหนาย ดวยเหตุผลเหลานี้ทําใหฝายบริหารเชื่อวาความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อจะไมเกินจํานวนเงินที่ไดตั้งสํารองเผื่อ

ขาดทุนจากการเรียกเก็บหนี้ไวแลวจากยอดลูกหนี้การคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย

 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษทัฯ และบรษิทัยอยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีสํ่าคัญอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิและเงนิลงทนุชัว่คราว

อยางไรกต็าม สนิทรพัยทางการเงนิสวนใหญมอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเคียง

กับอัตราตลาดในปจจุบัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

และสําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
งบการเงนิรวม

2561

อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง

ตามราคาตลาด

ไมมี

อตัราดอกเบีย้
รวม

อตัรา

ดอกเบีย้

ทีแ่ทจรงิ
ภายใน

1 ป

มากกวา 

1 ถงึ 5 ป

มากกวา

5 ป

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด

- - - 539 - 539 หมายเหตุ 7

เงินลงทุนชั่วคราว 525 - - - - 525 หมายเหตุ 8

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 164 164 -

เงินลงทุนทั่วไป - - - - 100 100 -

525 - - 539 264 1,328

หนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 118 118 -

เงินมัดจํารับจากลูกคา - - - - 25 25 -

- - - - 143 143
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนิรวม

2560

อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง

ตามราคาตลาด

ไมมี

อตัราดอกเบีย้
รวม

อตัรา

ดอกเบีย้

ทีแ่ทจรงิ
ภายใน

1 ป

มากกวา 

1 ถงึ 5 ป

มากกวา

5 ป

สินทรัพยทางการเงิน
เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด - - - 176 - 176 หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว 844 - - - - 844 หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 189 189 -
เงินลงทุนทั่วไป - - - - 100 100 -

844 - - 176 289 1,309
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 115 115 -
เงินมัดจํารับจากลูกคา - - - - 24 24 -

- - - - 139 139

 (หนวย: ลานบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2561

อตัราดอกเบีย้คงที่ อัตราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง

ตามราคาตลาด

ไมมี

อตัราดอกเบีย้
รวม

อตัรา

ดอกเบีย้

ทีแ่ทจรงิ

ภายใน

1 ป

มากกวา 

1 ถึง 5 ป

มากกวา

5 ป

สินทรัพยทางการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด - - - 528 - 528 หมายเหตุ 7

เงินลงทุนชั่วคราว 525 - - - - 525 หมายเหตุ 8

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 164 164 -

เงินลงทุนทั่วไป - - - - 100 100 -

525 - - 528 264 1,317
หนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 118 118 -

เงินมัดจํารับจากลูกคา - - - - 26 26 -

- - - - 144 144
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2560

อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้

ปรบัขึน้ลง

ตามราคาตลาด

ไมมี

อตัราดอกเบีย้
รวม

อตัรา

ดอกเบีย้

ทีแ่ทจรงิ

ภายใน

1 ป

มากกวา 

1 ถงึ 5 ป

มากกวา

5 ป

สินทรัพยทางการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด - - - 173 - 173 หมายเหตุ 7

เงินลงทุนชั่วคราว 835 - - - - 835 หมายเหตุ 8

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 187 187 -

เงินลงทุนทั่วไป - - - - 100 100 -

835 - - 173 287 1,295

หนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 117 117 -

เงินมัดจํารับจากลูกคา - - - - 24 24 -

- - - - 141 141

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปน

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัยอยมยีอดคงเหลือของสินทรพัยและหนีสิ้น ทางการเงนิทีเ่ปนสกลุเงนิตรา

ตางประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2561

(ลาน)

2560

(ลาน)

2561

(ลาน)

2560

(ลาน)

2561 2560

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.40 0.73 2.71 2.71 32.2848 - 32.6148 32.5146 - 32.8472

ยูโร - - 0.01 - 37.4882 -

สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2561

(ลาน)

2560

(ลาน)

2561

(ลาน)

2560

(ลาน)

2561 2560

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.40 0.73 2.71 2.68 32.2848 - 32.6148 32.5146 - 32.8472

ยูโร - - 0.01 - 37.4882 -
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน
จํานวนที่ซื้อ

(ลาน)
จํานวนที่ขาย

(ลาน)

อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญา

(บาทตอหนวยเงินตรา
ตางประเทศ)

วันครบกําหนดตามสัญญา

บริษัทฯ

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.95 - 32.4350 - 33.2940 ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2562
ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.23 32.3500 - 32.6500 ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2562
ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ยูโร 0.01 - 38.1750 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

บริษัทยอย

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.02 - 32.8500 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน
จํานวนที่ซื้อ

(ลาน)
จํานวนที่ขาย

(ลาน)

อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญา

(บาทตอหนวยเงินตรา
ตางประเทศ)

วันครบกําหนดตามสัญญา

บริษัทฯ

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.20 - 33.0050 - 33.8025 ตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2561
ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2561

30.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิสวนใหญของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยจดัอยูในประเภทระยะส้ันหรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเคยีง

กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัยอยจงึประมาณมลูคายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกลเคยีงกบัมลูคา

ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560
มูลคายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)

มูลคายุติธรรม
ขาดทุน

มูลคายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)

มูลคายุติธรรม
ขาดทุน

ตราสารอนุพันธ

   สัญญาซื้ออัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (0.55) (1.63) (0.54) (1.63)

   สัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา 0.04 - 0.04 -
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บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้

ก) สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้ เจาหนี้ แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) ตราสารอนพุนัธแสดงมลูคายตุธิรรมซึง่คาํนวณโดยใชเทคนคิการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตและแบบจาํลองตาม

ทฤษฎใีนการประเมนิมลูคา ซ่ึงขอมลูทีน่าํมาใชในการประเมนิมลูคา สวนใหญเปนขอมลูทีส่ามารถสงัเกตไดในตลาด

ที่เก่ียวของ เชน อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาของเงินตราตางประเทศ  เปนตน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดคํานึงถึง

ผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ในระหวางป

ปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

31. การบริหารจัดการทุน

วตัถปุระสงคในการบรหิารจดัการทนุทีส่าํคญัของบรษิทัฯ คือการจดัใหมซีึง่โครงสรางทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ และเสรมิสรางมูลคาการถือหุนใหกบัผูถอืหุน โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 กลุมบรษิัทมีอัตราสวน

หนีส้นิตอทนุเทากบั 0.11:1 (2560: 0.11:1) และเฉพาะ บรษิทัฯ มอีตัราสวนหนีส้นิตอทนุเทากบั 0.11:1 (2560: 0.11:1)

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ใหม เพือ่ใหสอดคลองกบัการจดัประเภทรายการใน งวดปจจบุนั ซึง่ไมมผีลกระทบตอกาํไรหรอื

สวนของผูถือหุนตามที่เคยรายงานไปแลว การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว

คาใชจายในการขาย 41,902 38,033 39,872 36,004

คาใชจายในการบริหาร 89,049 92,918 73,712 77,580

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
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การว�เคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ

ผลการดําเนินงาน
ในป 2561 เศรษฐกจิของประเทศมกีารขยายตวัถงึรอยละ 4.3 หลายปทีเ่ศรษฐกจิไทยตามหลงัเพือ่นบาน ในทีส่ดุไทยกส็ามารถตาม

การเตบิโตของเศรษฐกจิอาเซยีน จากการกระตุนโดยการฟนตวัของเศรษฐกจิโลกและการเขามาของนกัทองเทีย่วจนี ขณะเดยีวกนั

รัฐก็ไดเพิ่มการใชจายในสาธารณูปโภคเพื่อสงเสริมการเติบโต

ในป 2561 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 130.4 ลาน ลดลง รอยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และมีกําไรตอหุน 7.31 บาท

รายได� :
รายไดรวมของบริษัทฯ ลดลงจากปกอนรอยละ 0.7 จาก 1,140.6 ลานบาท เปน 1,132.2 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกิจจัดจําหน�ายเคมีภัณฑ�อุตสาหกรรม
รายไดจากการจัดจําหนายเคมีภัณฑอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 จากปกอนจาก 976.4 ลานบาท เปน 991.6 ลานบาท ธุรกิจ

สวนใหญไดรบัผลกระทบจากการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกจิ แตบรษิทัฯ ไดขยายตลาดดานผลิตภัณฑนํา้มนัหลอล่ืนและปโตรเคมี  

กลุมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ทําใหรายไดรวมเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้รายไดคานายหนาจากธุรกิจนี้ ลดลงรอยละ 27.5 จาก 8.0 ลานบาท เปน 5.8 ลานบาท

ธุรกิจให�เช�าอสังหาร�มทรัพย�
รายไดจากธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยลดลงรอยละ 9.3 จากปกอน จาก 119.4 ลานบาท เปน 108.3 ลานบาท เน่ืองจากส้ินสุด

สัญญาเชาของผูเชาบางราย

รายไดจากธุรกิจนี้รอยละ 97.0 มาจากบุคคลภายนอก และจากบริษัทที่เกี่ยวของกันมีเพียงรอยละ 3.0

ธุรกิจจัดจําหน�ายและการบร�การตู�นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย
รายไดจากการขายและการบรกิารของธรุกจิตูนริภยัและระบบเตอืนอคัคีภัยมยีอดรวม 9.7 ลานบาท ลดลงรอยละ 44.3 จากปกอน 

เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจการผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�โอลิโอเคมิคัล
บริษัทฯ ไดซื้อโรงงานโอลิโอเคมิคัล ซึ่งตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 ไดลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร

และขัน้ตอนการผลติเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและชวยลดตนทนุ ทัง้ยงัไดพฒันาผลติภณัฑใหมๆ  เพือ่ใหสอดคลองกบัความตองการของ

ตลาด โรงงานนีไ้ดผลติสนิคาเพือ่ใชในอตุสาหกรรมตางๆ ไดแก ยางรถยนต ผลติภณัฑซกัลางและทาํความสะอาด สแีละผลติภณัฑ

เคลือบผิว เปนตน โดยรอยละ 91.0 ผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศ และรอยละ 9.0 เพื่อการสงออก ยอดขายในประเทศลดลง  

รอยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และยอดสงออกอยูในระดับลดลงเชนกัน  

รายได�อื่น
รายไดอื่นลดลงรอยละ 17.4 จากปกอน จาก 27.4 ลานบาท เปน 22.6 ลานบาท เปนการลดลงของอัตราดอกเบี้ย และอื่นๆ 
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กําไรขั้นต�น 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไขั้นตนลดลงรอยละ 2.2 จาก 287.9 ลานบาท เปน 281.6 ลานบาท ซึ่งสามารถจําแนกตามประเภท

ธุรกิจดังนี้

ธุรกิจจัดจําหน�ายเคมีภัณฑ�อุตสาหกรรม
กาํไรขัน้ตนทีไ่ดจากธรุกจิจดัจาํหนายเคมภีณัฑอตุสาหกรรมจาํนวน 222.0 ลานบาท เพิม่จากปกอนจาํนวน 9.4 ลานบาท หรอืรอยละ

4.4 สาเหตุหลักเปนเพราะอัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น และการแข็งตัวของเงินบาท

ธุรกิจให�เช�าอสังหาร�มทรัพย�
กําไรขั้นตนจากธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยจํานวน 52.5 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 12.5 ลานบาท หรือรอยละ 19.2 

เนื่องจากผูเชาไมตอสัญญาเชาหลังจากสัญญาเชาครบกําหนด

ธุรกิจจัดจําหน�ายและการบร�การตู�นิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย
กําไรขั้นตนจากธุรกิจจัดจําหนายตูนิรภัยและระบบเตือนอัคคีภัย จํานวน 3.7 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2.0 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 35.3 ซึ่งเปนผลจากการขายที่ลดลงและตนทุนของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น 

ธุรกิจการผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�โอลิโอเคมิคัล
กําไรขั้นตน 3.5 ลานบาท ลดลง 1.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.1 เนื่องจากการหดตัวของธุรกิจยางรถยนต สงออก และการ

เพ่ิมขึน้ของราคาวตัถดุบิจากการเกษตร ปรมิาณการผลติตํา่กวาจดุคุมทนุ กาํไรนีไ้ดรวมอยูในธรุกจิจดัจาํหนายเคมภีณัฑอตุสาหกรรม

ค�าใช�จ�าย
คาใชจายในการขายและบริหารและคาใชจายอื่นๆ ลดลงจากปกอนจํานวน 3.3 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.3 จาก 142.0 ลาน

บาท เปน 138.7 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการตั้งดอยคาทรัพยสิน 13 ลานบาท การขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดจริง 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดจากปกอนจํานวน 0.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.5 จาก 35.4 ลานบาท เปน 35.2 ลานบาท

กําไรสําหรับป�
สรปุกาํไรสาํหรับป 2561 ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยลดลงจากปกอนรอยละ 5.5 จาก 138.1 ลานบาท เปน 130.4 ลานบาท

กําไรต�อหุ�น

กําไรตอหุนคิดเปน 7.31 บาทตอหุน ในขณะที่ปกอนกําไรตอหุนคิดเปน 7.74 บาทตอหุน



100 รายงานประจําปี 2561

ฐานะการเง�น
สินทรัพย�
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,003.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดป

กอนจํานวน 57.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 เพิ่ม (ลด) %

สินทรัพยหมุนเวียน 1,495.4 1,413.9 81.5 5.8

สินทรัพยไมหมุนเวียน 507.6 531.9 (24.3) (4.6)

รวมสินทรัพย 2,003.0 1,945.8 57.2 2.9

สินทรัพยหมุนเวียน

ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยหมุนเวียนมีจํานวน 1,495.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปกอน จํานวน 81.5 ลาน

บาท ซึ่งเปนผลมาจาก

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้นจํานวน 363.6 ลานบาท 

• เงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจํานวน 319.0 ลานบาท เงินสุทธิมาจากกําไรการดําเนินงานหลังจายเงินปนผล

• ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ลดลงจํานวน 24.3 ลานบาท

• เงินใหกูยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของ เพิ่มขึ้น 53.0 ลานบาท

• สินคาคงเหลือ (สุทธิ) จํานวน 204.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 9.2 ลานบาท  

• สินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 9.0 ลานบาท เพิ่มจากปกอน 1.0 ลานบาท

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยไมหมุนเวียนมีจํานวน 507.6 ลานบาท ลดลงจากวันสิ้นงวดปกอนจํานวน 24.3 ลาน

บาท หรือรอยละ 4.6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• เงินลงทุนทั่วไปจํานวน 100 ลานบาท เทากับปกอน เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวม

• อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ลดลงจํานวน 9.8 ลานบาท เนื่องจากตัดคาเสื่อมราคาและคาเผื่อการดอยคา

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ลดลงจํานวน 16.1 ลานบาท 

• สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจํานวน 0.3 ลานบาท

• สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 1.3 ลานบาท

• เงินลงทุนทั่วไป เทากับปกอน เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ซึ่งซื้อมาที่ราคาทุน 100 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวเทากับ 113.8 ลานบาท 



101บริษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

คุณภาพของสินทรัพย

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่น ในป 2561

ซึ่งมูลคาตลาดไดอยูในหมายเหตุประกอบ

ลูกหนี้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 164.2 ลานบาท สรุปไดดังนี้
หนวย : ลานบาท

ประเภทลูกหนี้ จํานวน %

ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของ  0.1 0

ลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของ 169.9 103.5

ลูกหนี้อื่น 1.1 0.7

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6.9) (4.2)

   รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 164.2 100.0

การขายสินคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนการขายสินคาในหลายอุตสาหกรรม และแตละอุตสาหกรรมก็มีระยะเวลาเก็บหนี้

แตกตางกัน อยางไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้คงคางโดยเฉลี่ยได 59 วัน เทียบกับปกอนที่เก็บหนี้โดยเฉลี่ยได 66 วัน

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทยอยจํานวน 6.9 ลานบาท ฝายบริหารเชื่อวาความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ จะไมเกิน

จํานวนเงินที่ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สินคาคงเหลือ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ใหความสําคัญในการบริหารสินคาคงคลังเพื่อใหเหมาะสมกับคําส่ังซื้อของลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆ

ทีม่คีวามหลากหลาย อตัราการหมนุเวยีนสนิคาคงเหลอืคดิเปน 4.0 เทา เทยีบกบัปกอนซึง่คดิเปน 4.2 เทา ระยะเวลาขายสนิคาเฉลีย่

91 วัน เทียบกับปกอน 87 วัน

สวนสนิคาสาํเรจ็รปูทีเ่สือ่มคณุภาพบรษิทัฯ และบรษิทัยอย ไดมกีารปรบัลดราคาทนุเปนมลูคาสทุธทิีค่าดวาจะไดรบัไวครบถวนแลว

สภาพคลอง

• อัตราสวนสภาพคลอง  

อตัราสวนสภาพคลองของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย ในป 2561 เทากบั 9.6 เทา เทยีบกบัปกอนซึง่เทากบั 9.5 เทา มสีภาพคลองเพิม่ขึน้
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แหลงที่มาของเงินทุน

ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินและสวนของผูถือหุนเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,003.0 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปกอน 57.2 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 เพิ่ม (ลด) %

หนี้สินหมุนเวียน 155.3 148.4 6.9 4.6

หนี้สินไมหมุนเวียน 42.7 42.4 0.3 0.7
รวมหนี้สิน 198.0 190.8 7.2 3.8

สวนของผูถือหุน 1,805.0 1,755.0 50.0 2.9
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,003.0 1,945.8 57.2 2.9

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 155.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 6.9 ลานบาท เปนผลมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่ม 0.9 ลาน

บาท เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่ลดลงจาํนวน 0.8 ลานบาท ภาษเีงนิไดนติบิคุคลคางจายเพิม่ขึน้จาํนวน 3.1 ลานบาท และหนีส้นิ

หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 3.7 ลานบาท

หนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 42.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.3 ลานบาท เปนผลมาจากเงินมัดจําลูกคาเพิ่มขึ้น 2.6 ลานบาท 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานลดลง 0.3 ลานบาท หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง 2.0 ลานบาท

สวนของผูถือหุนจํานวน 1,805 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 50.0 ลานบาท เน่ืองจากผลการดําเนินงานของป 2561 มีกําไรสุทธิ

จํานวน 130.4 ลานบาท มีการจายเงินปนผลจํานวน 80.3 ลานบาท และสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ยอยจํานวน (0.2) ลานบาท 

งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันส้ินงวด 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวน 539.4 ลานบาท

มีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

ป 2560 ป 2560 เพิ่ม (ลด) %

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 168.7 114.0 54.7 48.0

เงินสดสุทธิจาก (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน  273.9  (299.2) 573.1 (191.5)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (78.9) (88.4) (9.4) (10.6)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

   เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

363.6  (273.6) 637.2 (232.9)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 175.7 449.3 (273.6) (60.9)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 539.4 175.7 363.6 206.9
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบร�ษัทย�อย

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารในบริษัทฯ และบริษัทยอย

รายชื่อกรรมการ บริษัทฯ บริษัทยอย

1). นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล A B

2). นายสมชัย ไชยศุภรากุล B  

3). นายสุทธิชัย สังขมณี B

4). นางพิมพพนา ปตธวัชชัย B

5). พลตํารวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช B

6). นางกมลวรรณ ศิวรักษ B

7). นางสาวนัทธหทัย ธนชัยหิรัญศิริ B B

บริษัทยอย หมายเหตุ

1. บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด A = ประธานกรรมการ

B = กรรมการ

ข�อมูลที่สําคัญของบร�ษัทย�อย
 1. รายชื่อกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทยอย

บร�ษัทย�อย :
บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด

 1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

 2. นางสาวนัทธหทัย ธนชัยหิรัญศิริ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
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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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Mr. Aswin Techajareonvikul
- Chairman of the Board of Directors
- Chairman of the Executive Board

 Mr. Sutthichai Sungkamanee
- Independent Director

- Chairman of Audit Committe

Asst. Prof. Pimpana Peetathawatchai Ph.D.
- Independent director

- Audit Committee Member

Mr. Somchai Chaisuparakul
 - Director

 - Executive Director

Pol. Lt. Gen Patrachai Hiranyaveja
- Independent Director

- Audit Committee Member

Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri 
- Director

- Executive Director

Mrs. Kamonwan Sivaraksa
- Director

- Executive Director &
Company Secretary

Board of Directors
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Experience of the Board of Directors

1. Mr. Aswin Techajareonvikul
- Chairman of the Board of Directors
- Chairman of the Executive Board

Date of First Director’s Appointment:
27 November 2018
Age (Year): 42

Educational Qualifications:
- Master of Public Administration, Harvard University, U.S.A. 
- Master of Business Administration Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A
- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
- Bhumipalung Phandin for Top Executive Program Chulalongkorn University
- Executive Training, Thailand Energy Academy
- Program for Executives on Justice Administration,

Training and Development Institute Office of the Attorney General
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) Commerce Academy
- Program for Senior Executive on Justice Administration Judicial Training Institute
- Capital Market Academy Leader Program (CMA)
 Capital Market Academy
- Director Diploma Examination, Australian Institute of Company Director
Training course for director from Thai Institute of Directors Association (IOD):
- Role of the Chairman Program (RCP)
- Director Certification Program (DCP)

% Shareholding in the Company : None

Family relationship with executives or major shareholders of the Company : None

Working Experiences:

Aug 2012 - Present 
Apr 2007 - Present
Dec 2017 - Present
Feb 2017 - Present 

Nov 2018 - Present
Jan 2008 - Jul 2012
Nov 2007 - Nov 2017
Sep 2016 - Present 
Mar 2016 - Present
May 2016 - Present
Jul 2017 - Mar 2018

Oct 2012 – Present 

Chief Executive Officer and President
Director and Executive Director
Risk Management Committee Member
Investment Committee Member and
Corporate Social Responsibility 
Director 
President 
Chairman of the Risk Management Committee
Chief Executive Officer and President
Director 
Chairman of the Executive
Committee Member
Corporate Social Responsibility Committee Member 
Director

Berli Jucker Public Company Limited
Berli Jucker Public Company Limited
Berli Jucker Public Company Limited
Berli Jucker Public Company Limited

White Group Public Company Limited 
Berli Jucker Public Company Limited
Berli Jucker Public Company Limited
Big C Supercenter Public Company Limited 
Big C Supercenter Public Company Limited 
Big C Supercenter Public Company Limited
Big C Supercenter Public Company Limited 

TCC Corporation Company Limited
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2. Mr. Sutthichai Sungkamanee
- Independent Director
- Chairman of Audit Committe

Date of First Director’s Appointment :
27 November 2018

Age (Year): 62

Educational Qualifications:
- Bachelor of Business Administrative Program with Finance, University of the Thai Chamber of Commerce
- Honorary Degree of Doctor of Program Development, Management Rajabhat Rajanagarindra University
- High-level Executive Training Program, Civil Service Development, Office of the Civil Service Commission
- National Defence Program, National Defence College (Class 55)

% Shareholding in the Company : None

Family relationship with executives or major shareholders of the Company : None

Working Experiences:

2018 - Present 

2018 - Present 
2018 - Present
2015 - 2018
2014 - 2016
2013 - 2014

Independent Director and Chairman of
Audit Committee
Chairman of the Board of Directors
Director
Director
Inspector 
Director-General 

White Group Public Company Limited 

Nirvana Daii Public Company Limited 
National Credit Bureau Co., Ltd.
Governance Saving Bank 
Ministry of Finance 
The Revenue Department, Ministry of Finance 

3. Asst. Prof. Pimpana Peetathawatchai Ph.D.
- Independent director
- Audit Committee Member

Date of First Director’s Appointment 
23 March 2000

Age (Year): 54

Educational Qualifications:
- Ph.D. in Accountancy, Boston University, USA
Training course for director from Thai Institute of Directors Association (IOD):
Directors Certification Program (DCP) (2003)

% Shareholding in the Company : None
Family relationship with executives or major shareholders of the Company : None

Working Experiences:

2000 - Present 
2005 - Present

1999 - 2013

Independent Director, Audit Committee Member
Assistant Professional 

Head of the Department of Accountancy

White Group Public Company Limited 
Faculty of Commerce and Accountancy, 
Chulalongkorn University 
Faculty of Commerce and Accountancy, 
Chulalongkorn University 
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4. Mr. Somchai Chaisuparakul
 - Director
 - Executive Director

Date of First Director’s Appointment :
15 September 1995

Age (Year) : 70

Educational Qualifications :
- Master of Business Administration, University of Leicester, UK
Thai Institution of Directors Association (IOD):
Director Accreditation Program (DAP) (2004)
Certificate from Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2014)

% Shareholding in the Company : None

Family relationship with executives or major shareholders of the Company : None

Working Experiences:

1995 - Present 
1995 - 2018
2007 - Present
2008 - Present 
2009 - Present
2011 - Present
2012 - Present
2012 - Present
2013 - Present
2014 - Present

Director 
Director 
Director 
Independent Director 
Independent Director
Director 
Director 
Director 
Director 
Independent Director, Audit Committee

White Group Public Company Limited
F.B. (Thailand) Ltd. 
Unicharm Co., Ltd.
I V Global Securities Public Co., Ltd. 
MDX Public Co., Ltd.
House Osotspa Foods Co., Ltd.
Osotspa Taishophamaceutical Co., Ltd.
Osotspa Kagome Company Limited
Calpis Osotspa Company Lmited
Tune Insurance Public Company Limited

5.Pol.Lt.Gen Patrachai Hiranyaveja
- Independent Dirrector
- Audit Committee Member

Date of First Director’s Appointment :
20 December 2018

Age (Year) : 66

Educational Qualifications :
Bachelor of Law

% Shareholding in the Company : None

Family relationship with executives or major shareholders of the Company : None

Working Experiences:

2018 - Present
2017

Independent Direcotr, Audit Committee
Assiatant Commission - General

White Group Public Company Limited
Royal Thai Police
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6. Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri 
- Director
- Executive Director

Date of First Director’s Appointment :
27 November 2018

Age (Year) : 36

Educational Qualifications :
- Master of Business Administration (MBA), Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Bachelor of Accountancy, Banking and Finance (1st Class Honors, Gold Medal), Chulalongkorn University

% Shareholding in the Company : None

Family relationship with executives or major shareholders of the Company : None

Working Experiences:

2018 - Present Director White Group Public Company Limited

7.Mrs. Kamonwan Sivaraksa
- Director & Company Secretary
- Executive Director

Date of First Director’s Appointment :
27 November 2018

Age (Year) : 50

Educational Qualifications :
- Bachelor of Law, Thammasart University
Thai Institution of Directors Association (IOD) :
Company Secretary Program (CSP) class 25/2008 
Effective Minutes Taking (EMT) class 11/2008
Company Reporting Program (CRP) class 1/2011 
Board Reporting Program (BRP) class 6/2011

% Shareholding in the Company : None

Family relationship with executives or major shareholders of the Company : None

Working Experiences:

2018 - Present Director White Group Public Company Limited

Authorized directors who can sign binding the Company are two - forth of all directors:

* Mr. Aswin Techajareonvikul jointly signs with either Mr. Somchai Chaisuparakul or Ms. Nutt-Hathai Thanachaihirunsiri

   or Mrs. Kamonwan Sivaraksa with the Company’s seal affixed.
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Part 1

Policy & Business Overview

Policy & Business Overview

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.

White Group Public Company Limited operate with three major categories of business namely import and 

distribution of industrial chemicals, property rental business, and investment in subsidiaries.

 White Group Public Company Limited

Import and distribution

of industrial chemicals

Property

rental busines

Joint Venture /

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

Business:

sale agent for vault door, 

safe, security cabinet and 

fire alarm system

Factory:

Produce and sell 

Oleochemical Products

100% 100%

99.18%
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Business Operation Policy
Business Operation Policy for distribution of industrial chemicals is increasing sale volume of Chemicals for 

specific purpose namely Chemicals for Petroleum and Petrochemicals, Raw Materials and Ingredients for 

Food Industry, Analytical Chemicals and Laboratory Equipment, Chemicals for Coating and Plastic Industry, 

Oleochemical Products which is utilized for tire and cosmetics.

The company continues to seek for new business opportunities as well as purchase assets and acquire business 

in Thailand to strengthen business competitiveness and continuous growth.

Major changes and developments
In November 2018, Big C Retail Holding Company Limited (which is a 100% indirect subsidiary of Berli Jucker Public 

Company Limited) agreed to purchase and accept the transfer of the Company’s 8,967,818 shares, or equivalent to 

50.24% of the total issued shares of the Company, at the price of Baht 180 per share from several shareholders i.e. 

Osotspa Public Company Limited (Formerly known as “Osotspa Company Limited”) which is a former major shareholder 

of White Group Public Company Limited, MDX Assets Company Limited and five minor individual shareholders. As a 

result, Berli Jucker Public Company Limited has had control over the Company via its indirect holdings through this 

subsidiary since that date.

In January 2019, Big C Retail Holding Company Limited purchased and accepted the additional transfer of the Company’s 

additional 7,649,225 shares, or equivalent to 42.85% of the total issued shares of the Company. As a result, Big C Retail 

Holding Company Limited holds 16,617,043 shares or equivalent to 93.09% of the total issued shares of the Company.

 
Revenue of the Company

Unit : Million Baht

Nature of Business  Operate by:
Percentage

of 
Shareholder

2560/2017 2559/2016 2558/2015

Revenue % Revenue % Revenue %

• Import and Distribution 

of Industrial Chemicals

White Group

Public Company Limited

991.6 89.4 976.4 87.7 935.2 85.6

• Property Rental 

Business

108.3 9.7 119.4 10.7 136.8 12.5

• Distributor of Valut 

Door, Fire Alarm 

System and sale of 

Oleochemical products

F.B. (Thailand) Co., Ltd. 99.18 9.7 0.9 17.4 1.6 21.0 1.9

   Total 1,109.6 100.0 1,113.2 100.0 1,093.0 100.0

Note : Revenue of subsidiary indicated on financial statement
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Nature of Business

White Group Public Company Limited 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 is currently classified in the category of petrochemicals and chemicals.

Company’s business operation can be categorized into three major activities:

1. Import and distribution of industrial chemicals

2. Property rental business

3. Joint-Venture Subsidiary

Business Operation Results
Thailand’s economy accelerated notably in 2018, GDP expanded to 4.2%. After years of lagging its neighbors,

Thailand’s economy is finally catching up with the economic boom in Southeast Asia, fueled by a global 

trade recovery and a flood of visitors from China. The government is ramping up spending on infrastructure 

projects to support growth.

In 2018, the company had net profit of THB 130.4 Million, decreased 5.5% compared to last year and had 

profit per share of THB 7.31, total income of the Company lower from last year 0.7% from THB 1,140.6 Million 

to THB 1,132.2 million.

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 51 years of success in this business. Currently, the Company has gained reputation and is 

widely recognized in the Thai industrial sector.

With intense competition on price and quality of goods, the key competitive factors driving the business to

overcome obstacles and become successful are as follows:

• Well-planned strategies that were appropriately applied to cope with 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 who are technically knowledgeable on the application of the

products in each industrial group. They are adhering to up to date on innovation and advanced technology

and the latest market trend considered crucial for facilitating development of the products with the

customers to improve their competitiveness in the marketplace.

• The distribution center is equipped with effective IT and warehouse & logistic system which are certified

with ISO 9001:2015 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 Oleochemical products.



113White Group Public Company Limited

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.

In 2018, this business was growing due to the increasing market shares of our business partners.

We were able to achieve in a significant growth in the metal working fluid market which higher than the budget of 30%.

The Company has started to expand the business into Myanmar market due to increasing trend of Petroleum 

and Petrochemical consumption which help to ensure sustainable growth of this business.

In 2018, price of crude oil and petrochemical items will slightly increase in narrow gap. The increasing trend 

in the environmental friendly’s alternative energy for automobile industries, and appreciation trend of Baht 

will directly impact the business this year. The Company’s business forecast will continue growing attributed 

to various marketing activities such as, joint product development with customers by providing technical 

and market information, increasing focus on business partner strategies, strengthening our competitiveness in 

the metal working market, niche market product development with selective customers, aiming to expand 

customers’ market and increase competitive advantage of customers in their markets, looking for alternative 

markets in neighboring country such as Myanmar and increasing product lines to meet customers’ need in 

lubricant market, etc.    

Chemicals for Food Industry
The company has continuously added more variety of raw materials and food ingredients to meet various food 

industries and help assisting customers in their new product development & cost reduction for instant beverage 

industry such as fruit juices, energy drinks, nutritional drinks, healthy drinks, dairy products, ready-to-drink,

tea and instant coffee., bakery industry such as cake, bakery, bread, and flour products., oil and fat industry 

such as coffee creamer, butter, margarine and dairy products, as well as supplementary food industries or 

supplementary products.

The first group of materials are to improve taste and texture in food and beverage such as Natural or/and 

Natural Identical Flavors, Clouding Agent and Emulsifier, Food Antioxidant and Cyclodextrin.

The second group of materials are to be part of food such as instant extract tea and herbal powder extract, 

malt extract powder and concentrated juice.

The third group of materials are to increase nutrition of healthy food like Whey Peptide for building muscles, 

Galacto oligo-saccharide which is Prebiotics for detoxifying the bowel, Acesulfame K which is sugar substitution 

to control calorie and blood sugar.
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In 2018, although Thai economy was stagnant and slowed down in new product introduction to the market, 

our Food business still growing in acceptable level 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, filing 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 expanding 

the business of the company to be more spacious than ever, resulting in increasing the 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 2019. Therefore, we also expecting that the Company’s growth 

will be better than last year.

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.

In 2018, sales of analytical chemicals decrease significantly mainly from electronic segment due to the 

discontinue of some products from the suppliers which will be impact the customer’s order.

Sales of laboratory chemicals and glassware barely decrease from the previous year as demand declined. 

Amid severe price competition, we managed to maintain our market share by emphasizing on product quality, 

reliability and good services. Value of specialty items increased as we focused on the government sector and 

high-end customers who required premium quality products and constant technical support.

In 2019, the market will be affected by more intense competition and soft demand. Our growth strategy is to 

put more emphasis on customer service through technical support and seminar, product line extension and 

customer base expansion.

Market of Culture Media (conventional) in 2018 slightly increased due to customers reducing testing sample 

for cost saving and shifting to use new analytical technology which is more accurate and faster. Fresh and 

Frozen food customers for export had shifted to new technology resulting lower sales. Culture Media in dairy, 

pharmaceutical and beverage industries, which put emphasis on quality continued bright future.
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Company aware and always pay attention to technology development. During the past year, supplier had 

co-developed with Japanese firm and launched new product which was low cost operation, high precision 

accurate analyzing and low maintenance service which meet customer’s expectation.

Regarding the labor cost been currently increased, all laboratories room is needed to reduce the cost for 

repairing the Culture Media so that there is a demand for Prepared Plate Medium. The Company will be 

expanding this business opportunity by collaborating with Culture Media’s Company.

In 2019, company will emphasize on automated analyzer sales to expand current market. Better services will 

be the strategy by providing technical knowledge and lab system to customers besides the strength of product 

renowned globally of precision and accuracy. These will ensure sustainable growth.

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 2018 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.

In 2018, 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.

It is expected that environmental friendly chemical products promise growth tendency. 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 2019.

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.
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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.

In 2018, sales slightly increased from the previous year due to fierce competition and low cost of imported 

products from Malaysia and Indonesia whilst local palm price was high resulting in a significant drop in tyre 

market customers.

Although, company could expand non tyre market but sluggish economy caused market contraction in other 

industries except lubricant and engine oil industries increased 30%. Fatty product group were the main source 

of income which accounted for 80% of total sales.

From such aforementioned factors, 2019 strategies for Oleochamical will focus on low cost new product development 

to increase competitiveness in rubber markets both domestic and export such as tyre, compound rubber, rubber 

shoe, glove etc. Sales of those products commenced in 2018 with potential growth to other target customers.

In addition, company has products which suit lubricant and engine oil industries. Fortunately, raw materials 

prices have been reducing since end of 2019 which help increasing competitive advantage to the company.

Property Rental Business
Property Rental Business includes office buildings and warehouses.

• Office building for rent is located at Soi Rubia, Sukhumvit 42 Rd., consisting of two buildings covering 17,500

square meters, providing well-equipped facilities equivalent to the leading office buildings, such as the 

conference room, the seminar room, canteen, ample parking spaces with 24-hour security service.

• International standard warehouses and factory for rent are located on Bangna-Trad Rd., KM. 18, in the 

vicinity of Suvarnabhumi Airport, covering 44,000 square meters.

The Company has established the representative office in Myanmar. The objective is to study the markets and

seek more opportunity to expand the market for the Company’s products.
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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 form the United states. The Company is 

supervised by a group of veteran sales team who can provide satisfactory after-sale service to all customers.

Target Customer
Target customers are suppliers in all industries who produced high quality products with distributed chemical 

products of the company.

Sale and Distribution Channel
Distribution directly to suppliers who use chemical products of the company as materials is core policy. 

However, direct distribution is not applicable for all chemical products and location, thus the company have 

to distribute through agent in order to enhance our products to be widely recognized.   

Type of Customer
Customer of chemicals products is more than 1,200 person including existing customers and new customers. 

New customers are increased every year, thus there is no any change of each customer will affect to total 

sale volume of the company.   

From the last three years, sale volume of the first 10 principle customers are as follows:

   

Year Sale Amount (MB) Percentage 

2561 455 45

2560 470 47

2559 413 44
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Risk Factors

Risk Factors and Risk Management
Significant Risks that may affect the Operating Results of the Company and its Subsidiaries in 2018 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 risk for 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 on the investment in more 

diversifying business.

• Credit and Major Dependence on key customers 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 with any loss resulting from 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 2018, the 

Company’s largest customer account for only 13.6 percent of total sales.

• Foreign Currency Exchange 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 one year.

• Interest Rate 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 2018 was just fair so there 

might be risk in such collateral security.
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Business Assets 

Core assets which are used for operating out the business, consists of as follows:  
As of 31 December 2018

MB

Invesment properties 263.21

Land 109.44

Building 12.15

Building development 4.68

Building Equipment and Fixtures

Machine

Motor Vehicle

4.59

0

9.14

Assets under construction 0

Total 403.21

• Land and Building of Head Office

  Lacation    : 75 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road

       Prakhanong, Klongtoei  

       Bangkok 10110

  Area    : 4 - 00 - 38 Rai

  Total Area of 2 Building  : 18,000 Sq.m. Lease Area Total 17,500 Sq.m. 

 

Currently, 90 percent of office building were leased to tenants and 1,600 sq.m or 8.9 percent were used for 

head office of the company.

• Land, plant/ warehouse

  Location   : Soi Ruamjai km.18 Bangna- Trad Road  

       Bang Chalong, bang Plee   

       Samutprakarn

  Area    : 53-01-93 Rai

  Plant / warehouse Area  : 11,473 / 32,250 Sq.m

Plant and warehouse were leased to tenants at 37 percent of total lease area or at 11,473 / 32,250 sq.m. 

consecutively, the company used for storage of industries chemicals at 8,500 sq.m.
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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 estimated useful lives. Depreciation of the investment properties is included in determining income in 

accordance with audit remark on consolidated and separate financial statements item 4.6 and 14.

The aforesaid properties are stated at cost less accumulated depreciation for all kind of properties except land 

property. Depreciation is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over the estimated 

useful lives in accordance with audit remark on consolidated and separate financial statements item 5.0 and 15.

No property used as loan security.

Details of investment in a subsidiary
Percentage of cash investment in its subsidiary did not change at the beginning of investment until 2002. After decreased 

and increased investment capital of subsidiary in 2003, percentage of shareholding from 49.0 percent in December 31, 2002

to be 95.92 percent in December 31, 2003 and investment capital are total 5.76 MB.

In 2013, percentage of shareholding from 95.92 percent to be 99.18 percent and investment capital are total 

29.76 MB after its subsidiary has increased the investment capital totaling 24MB.   

Policy on subsidiary management is managed by the same executive management, thus control and participation 

in essential policy is able to specify by executive management. 

Details of investment in a subsidiary as as of December 31, 2018 are as follows:

Details of investment in a subsidiary

Company’s name Nature of business
Paid Capital

(Baht)

Percentage of

shareholding

Investment

capital (Baht)

F.B. (Thailand)

Co., Ltd.

Inspector & distributor of Vault Door, 

security equipment and service 

maintenance, production and sale 

of Oleochemical products.

30,000,000 99.18 29,755,000
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Legal Dispute 

-None-

General Information and others 

Company General Information
White Group Public Company Limited

Registration No. 0107537000190

Security name : WG

Head Office Location :
75 Soi Rubia Sukhumvit 42 Road, 

Phrakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110

Tel. 66 (0) 2390-2445-54, 66 (0) 2391-7648-53

Fax 66 (0) 2381-9990, 66 (0) 2381-2975

http : //www.whitegroup.co.th

Business Type :
The company engages in the business of importing and selling of Specialty Chemicals for Oil Field and 

Petrochemicals, Food Chemicals, Laboratory Chemicals and Lab Equipments, Coatings and Plastics Chemicals, 

Basic Chemicals, Oleochemical Products and Property Rental.

Registered share capital :
30,000,000 Ordinary Shares, Par Value 10 Baht

Issued and fully paid-up share :

17,850,000 Ordinary Shares, Par Value 10 Baht

Auditor :
Mr. Sophon Permsirivallop

Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182

EY Office Limited

193/136-137, Lake Rajada Office Complex 33 rd Floor, Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110

Tel. 66 (0) 2264-0777

Fax. 66 (0) 2264-0790

Company’s  Registrar :
Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,

Bangkok 10400, Thailand

Tel. 66 (0) 009 9000

Fax. 66 (0) 009 9991
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Part 2

Corporate Governance

Securities and Shaeholders

Securities

White Group Public Company Limited has registered capital at 300,000,000 Baht with capital paid up at 

178,500,000 Baht. The ordinary share are totally 17,850,000 shares and value at 10 baht per share.   

Name of securities : WG

Names of major shareholders(1)

(a)  The top major shareholders as of the book closure on 22 February 2019 (total common share capital 

of 17,850,000 shares) are as follows:
No. Name of Shareholder Number of Shares % of Total Shares

1 Big C Retail Holdings Company Limited(1) 16,617,043 93.093

2 Mr. Somkid Sangatheerabhab by official receiver of 

Srimitr Securities Company Limited

167,100 0.936

3 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 138,000 0.773

 

(b) The major shareholders with controlling influence over the Company’s management policy or 

operations are as follows:

• Big C Retail Holdings Company Limited operating on the business as an investment company.

The names of its shareholders as of 22 February 2019 are as follows:

No. Name of Shareholder Business Type
Number of 

Share

% of Total 

Shares

1 BJC Logistics and warehouse Company Limited Investor 397,399,996 7

2 BJC Supercenter Company Limited Investor 5,112,000,002 90
3 Berli Jucker Public Company Limited Commercial Business 

and in Stock 
Exchange Thailand

168,600,002 3

Remark: (1) A shareholder who influences the management policy, or operations of the Company.

Dividend Payment Policy
The company and its subsidiary do not have dividend payment policy. The determination of dividend payments 

by the board of director shall be considered from net profit and shall be approved yearly by shareholders.
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Management Structure

Management structure of White Group Public Company Limited.

Board of Directors
Article 13 of the Articles of Association of the Company stipulates that the Company must have a Board of 

Directors which consists of no less than 5 persons but an amount will be determined by the shareholders’ 

meeting. No less than half of the Board of Directors shall have residency in the Kingdom of Thailand.

As of 31 December 2018, the Board of Director has seven members as follows:

Non-Executive Directors consist of 3 independent directors. All independent directors meet the qualification 

under Clause 16, in compliance with Article 16 of the Notification of the Capital Market Supervisory 

Board No. TorChor. 28/2551 Re: Application for and Approval of the Offering of Newly Issued Shares

(as amended by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 4/2552 Re: Application 

for and Approval of the Offering of Newly Issued Shares No. 2 and the Notification of the Capital Market 

Supervisory Board No. TorChor. 15/2554 Re: Application for and Approval of the Offering of Newly Issued 

Shares No.5). and Executive Directors consist of 4 directors. Every director of the Company has no criminal 

record in relation to property related offence which was committed fraudulently in the past year.

Board of Directors

Audit Committee

Managing Director

Manager
Chemical 

Department

Manager
Management 
Department

Director
Comercial and 

Finance

Manager
IT

Department

Manager
Humen Resouce 

Department
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The details of the directors are presented below:

Name Position Effective Date
Meeting Attending

(Number of Meeting)

1. Mr. Aswin Techajareonvikul Chairman of the Board 27 November 2018 2/3

2. Mr. Sutthichai Sungkamanee Independent Director 27 November 2018 3/3

3. Mrs. Pimpana Peetathawatchai Independent Director 21 March 2000 8/9

4. Mr. Patrachai Hiranyaveja Independent Director 20 December 2018 0/0

5. Mr. Somchai Chaisuparakul Director 15 September 1995 9/9

6. Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri Director 28 November 2018 2/2

7. Mrs. Kamonwan Sivaraksa Director 28 November 2018 2/2

Resignment Director are as follows:

Name Position Effective Date
Meeting Attending

(Number of Meeting)

1. Mr. Rat Osathanukrara Director 23 November 2018 0/6

2. Mr. Thana Chaiprasith Director 23 November 2018 5/6

3. Ms. Chantrakarn Srisawas Independent Director 27 November 2018 6/6

4. Mrs. Araya Tejanant Director 27 November 2018 6/6

5. Mr. Salin Pinkayan Independent Director 11 December 2018 5/6

Mrs. Kamonwan Sivaraksa was appointed to be Company Secretary.

Note: The directors cannot attend the meeting because of the urgent task, such as business trip abroad. The directors who 

could not attend the meeting had informed the Company for acknowledgement before the meeting date.

Duly Authorized Directors   

Mr. Aswin Techajareonvikul jointly signs with Mr. Somchai Chaisuparakul or Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri 

or Mrs. Kamonwan Sivaraksa and affix the company seal.

Scope of Authority of the Board of Directors

Article 18 of the Articles of Association of the Company specifies that the Board of Directors shall be 

responsible for the Company’s businesses and perform their duties in conformity with the law, the 

Company’s objectives and the Articles of Association as well as the resolutions of shareholder’s meetings.

Board of Directors may assign one or more directors to perform any tasks in represent of the Board of Directors.  
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Board of Directors Meeting

The Articles of the Association of the Company stipulates that an invitation for Board meeting must be sent 

to the directors at least 7 days in advance, except for an urgent case where the invitation can be served in 

a shorter period. In practice, meeting agenda will be clearly determined in advance which meeting usually 

takes about 2-3 hours. The Chairman is in charge of the meeting. In addition, the minutes of the meeting 

were recorded in writing and the meeting minutes were approved by the Board of Directors. In 2018, there 

were 9 Board of Directors meeting.

The Management

To ensure coherent operations in line with the Company’s business policies, targets, business plans and 

strategies as assigned by the Board of Directors, the management is responsible for managing various 

operations related to each business unit in accordance with the business policies, targets, business plans, 

and strategies. In addition, the Management Board is responsible for the Company’s overall performance, 

cost control, and investment budgets as approved by the Board of Directors in the Company’s annual plan.

The Company Secretary

The meeting of the Board of Directors No.6/2018, held on November 27, 2018, appointed Mrs. Kamonwan Sivaraksa

to be the Company Secretary, effective from November 27, 2018 onwards. The Company Secretary has 

legal field education and expertise. The Company Secretary ensures that the Board and executives are 

advised on necessary laws and regulations for the Company’s benefit. She also supervised activities of 

the Board and coordinated with Management for implementing the board resolutions, including the 

meeting of directors and shareholders and preparation and maintenance of director records, invitations 

to meetings, minutes of meetings, annual reports, conflict of interest report of the directors and/or 

executives, etc. The company secretary also monitors and gives advice to the Company and the Board 

in pursuant to relevant laws and regulations.

The Company Secretary has attended and received certificate of Company Secretary Program (CSP) Class 25 / 2008

arranged by the Thai Institution of Director.
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Remuneration of Directors and Executives 

(1) Money remuneration as of December 31, 2018.

(A) Remuneration of Directors

Remuneration of directors had to be approved by shareholders’ meeting, the remuneration of director 

2018 has been approved by the Annual General Meeting on April 19, 2018 at total amount of 1,925,231 

bahts as follows:  

No. Name Position Remuneration Remark
1 Mr. Aswin Techajareonvikul Chairman of the Board -
2 Mr. Sutthichai Sungkamanee Independent Director -

Chief of Audit Committee - Effective from

November 27, 2018
3 Mrs. Pimpana Peetathawatchai Independent Director 300,000
  Audit Committee 593,325
4 Mr. Patrachai Hiranyaveja Independent Director - Effective from

December 20, 2018
  Audit Committee - Effective from

December 20, 2018
5 Mr. Somchai Chaisuparakul Director 150,000
6 Mrs. Kamonwan Sivaraksa Director -
7 Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri Director -

 Resigned Directors
1 Mr. Sitthi Parusudumkerng Director - 
2 Mr. Rat Osathanukrao Director -
2 Mr. Thana Chaiprasith Director 150,000
3 Mr. Salin Pinkayan Independent Director 150,000

Audit Committee 140,953
4 Ms. Chantrakarn Srisawas Independent Director 150,000

Audit Committee 140,953
5 Ms. Araya Tejanant Director 150,000

Total 1,925,231

(B) Remuneration paid to executive directors and executives ( 2 of executive directors and 2 of executives)
Year Number of Executive & Executive Directors Salary & Bonus (MB)

2016 4 30.73

2017 4 37.38

2018 4 36.19

* Provident fund, social security fund, car depreciation, commission and post-employment benefits.
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Number of employees 

As of 31 December, 2018, The Company and its subsidiaries has a total of 148 employees, which can be 

divided according to business as follows:

Department Number of Employee 

Mangement Department 1

Sale and Marketing Department 23

Operation Department (Warehouse & logistics included) 26

Finance & Accounting Department 30

Building Management Department 8

Human Resource and Administration Department 9

Information Technology Department 3

FB Factory 48

Total 148

Employee Remuneration

Year Remuneration (MB)

2016 85.8

2017 103.3

2018 105.4

In 2018, the Company paid total remunerations for all employees of approximately 105.4 million baht, 

including salaries, remuneration, bonuses, commissions, overtime payments, distribution of social security 

funds, provident fund and estimated employee pension.

Post-employment benefits and other long-term employee benefits

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

make to employees upon retirement under labor law and other employee benefit plans. The Company 

and its subsidiary treat these severance payment obligations as a defined benefit plan. In addition,

the Company and its subsidiary provide other long-term employee benefit plan, namely long service awards.

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

by a professionally qualified independent actuary, using the projected unit credit method.
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As of December 31, 2018, total amount of reserve long-term employee benefit are 17,800,000 bahts

(as of December 31, 2017 are 18,100,000 bahts) 

The Company realized that Human Resources is one of the factors that indicates success of the organization 

and encourages employees in all levels to have continue training courses with determination to develop 

and increase skills of employees for succession planning as all managers are grow up with internal 

appropriate promotion. Besides, the company encourages employees to take training course in abroad 

with determination to study new technologies and products from the owner as well as attending world 

class exhibition.

 (2) Major labor disputes during the past 3 years

  - None -

 (3) Human resources development policy

  - None -
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Corporate Governance

Corporate Governance Policy

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.

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.

Sub-Committees 
(1) The Audit Committee

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 on 31 December 2018 was as follows:

Name Position
Meeting Attending

(Number of Meeting)

1. Mr. Sutthichai Sungkamanee Chairman of Audit Commitee 0/0(1)

2. Mr. Patrachai Hiranyaveja Independent Director 0/0(1)

3. Mrs. Pimpana Peetathawatchai Independent Director 4/4

Mrs. Kamonwan Sivaraksa was appointed to be Secretary of the Audit Committee.

Note:

(1) The Board of Directors appointed Mr. Sutthichai Sungkamanee to be Chairman of the Audit Committee on November 27, 2018 

and appointed Mr. Patrachai Hiranyaveja to be audit committee on December 20, 2018.

(2) During the year, Mr. Salin Pinkayan and Ms. Chantrakarn Srisawasdi two members of the Audit Committe resigned 

effective from November 27, 2018 and December 11, 2018 consecutively.  

The Audit Committee meets regularly. In 2018, 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.
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Authorization and duties of Audit Committee

As realizing the importance and necessary of Good Corporate Governance, integrity, honest, transparency                   

systematically under the company’s regulation and rules, the Board of Directors appoints an Audit 

Committee to serve as independent unit whose core duties are to support and manage the company’s 

operational performance on behalf of the Board of Directors when it comes to review of financial data 

proposed to shareholders and other related parties, the review of internal control set up under the 

authorization of Top Management and the Board of Directors, and commutation with company’s auditors.

To make the appointment and performance of Audit Committees effective and to achieve the satisfactory 

mission, the Board of Directors establishes a Charter of Audit Committee as detailed below;

1. Audit Committee’s core responsibilities assigned by the Board of Directors include;

1.1 Review the accuracy and reliability of the company’s financial statement properly.

1.2 Review the adequacy and efficiency of internal control system.

1.3 Review the company’s compliance with Stock Exchange of Thailand’s requirement, rules regulations, 

and related laws.

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

them the remuneration appropriately, attend the meeting with the auditors without management 

attendance at least once a year.

1.5 Review compliance with the Securities and Exchange Act, the SET requirement for all connected 

transaction disclosure or conflict of interest disclosure to ensure the maximum benefit to the company.

1.6 Prepare the report of the Audit Committee for submission to the Board of Directors and for 

publication in company’s annual report. Such report must be signed by the Audit Committee 

Chairman and must contain the following detail;

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

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

1.6.3 Comments on law compliance in accordance with the Securities and Exchange laws, regulations 

of the Stock Exchange, and laws relating to company’s business.

1.6.4 Comments on the appropriateness of the auditors.

1.6.5 Comments on the conflict of interest.

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

1.6.7 Comments on overall observation in which the audit committee receives from performing 

their duties in accordance with the established charter.

1.6.8 Other items that shareholders and general investors should know under the scope of 

responsibilities assigned by the Board of Directors.

1.7 Undertake any other act as assigned by the Board of Directors which is agreed by the Audit Committee.
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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.

Qualifications of the Audit Committee

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

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

a) Holding shares not exceeding one percent of the total number voting rights of the company, 

its parent company, subsidiary, affiliate, or juristic person which may cause conflicts of interest, 

including the shares held by related persons of the independent directors.

b) Neither being nor having been an executive directors, employee, staff or advisor who receives salary, 

or controlling persons of the company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary 

or juristic person which may cause conflicts of interest unless the foregoing status had ended not 

less than two years.

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) ot having a business relationship with the company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level 

subsidiary or juristic person which may cause conflicts of interest, in the manner which may interfere with his 

independent judgment, and neither being nor having been a major shareholders, non-independent director 

or executives of any person having business relationship with the company, its parent company, subsidiary, 

affiliate, same-level subsidiary or juristic person which may cause conflicts of interest  unless the foregoing 

relationship has ended not less than two years.

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-inde pendent 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.
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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.

g) Not being a director who has been appointed as representative of the company’s directors, major 

shareholders or shareholder who are related to the company’s major shareholders.

h) Not having any characteristics which make him incapable of expressing independent opinion with 

regard to the company’s business affairs.

3. Not being a director assigned by the Board of Directors to partake in business decision of the company, 

its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or juristic person which may cause 

conflicts of interest.

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

5. Having the same duties as those prescribed in the regulation of the Stock Exchange of Thailand 

concerning the qualifications and scope of work of the Audit Committee.

6. Having sufficient knowledge and experience to perform duties as audit committee member provided 

that at least one member of Audit Committees must have sufficient knowledge and experience to 

review the reliability of financial statements.

In 2018, 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:

• Reviewing the financial statements

The Audit Committee asked for the accuracy and completeness of the quarterly and annual financial 

statements according to the Thai Financial Reporting Standards, together with the management and the 

auditors, before proposing to the Board of Directors for approval.

• Reviewing the related party transactions

The Audit Committee considered the related transactions that may cause the conflict of interest.

The Audit Committee has agreed that the related transactions were normal commercial transactions and 

were disclosed in accordance with good corporate governance.

• Reviewing of compliance with the Securities and Exchange Commission Law and Regulations

The Audit Committee performed the full scope of authority set forth in the Charter of the Audit Committee 

in compliance with the Securities Exchange Law, notifications of the Stock Exchange of Thailand and the 

Securities and Exchange Commission, and other laws related to the Company’s business.
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• Reviewing the internal control system

The Audit Committee in cooperation with the auditor asked for the adequate internal control system. 

The Audit Committee is of the opinion that the Company has adequate and efficient internal controls 

in acceptable criteria.

• Considering, selecting, nominating and recommending remuneration of annual external auditor 

for the year 2019

The Audit Committee nominated Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd as an external auditor of 

the Company and the Company’s subsidiaries. The Audit Committee had already presented this proposal 

to the Board of Directors to propose to the shareholders in the Annual General Meeting. In year 2018, 

the Audit Committee has totally 4 meeting and the external auditorall has attended all of the meeting 

in order to verify the quatery financial statement and annual financial statement.

(2) The Executive Board

The Board of Directors’ meeting no.9/2561 held on 20 December 2018 approved appointment of the 

Executive Board and the Charter of the Executive Board states that the Executive Board shall consist 

of a Chairman and at least two more members, with all members elected to the board from the 

meeting of the Board of Directors.

At present, the Executive Board consists of seven members who are qualified as stated in the 

requirements of the Notification of the Securities and Exchange Commission (SEC) and none of them 

has served as Independent Director of the Company.

The Executive Board has responsibilities to implement the policy initiated by the Board of Directors 

into the corporate plans, and to monitor the Company’s performance to be in line with the policy. 

Operational problems, resolutions and activities, of the Executive Board are reported to the Board 

of Directors.

As of 31 December 2018, the Executive Board comprises seven members and the Executive Board 

Meetings were held in 2018 with the attendance of each member as per the following details:
Name Position

1. Mr. Aswin Techajareonvikul Chief Executive Officer and President
2. Mr. Terapon Kietsuranon Executive Director
3. Mr. Somchai Chaisuparakul Executive Director
4. Mrs. Araya Tejanant Executive Director
5. Mrs. Sirikul Samutsakorn Executive Director
6. Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri Executive Director
7. Mrs. Kamonwan Sivaraksa Executive Director and  Secretary
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Scope of Responsibilities of the Executive Board

The resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 9/2018 held on December 20, 2018 approved 

the Charter of the Executive Board effective from December 20, 2018. The authority and the scope of 

responsibilities of the Executive Board are as follows:

1. Prepare and propose business policy, goals, operating plans, business strategy and budget for approval 

by the Board of Directors.

2. Control and direct the Company’s activities according to business policy, goals, operational plans, 

business strategies and budget as approved by the Board of Directors.

3. Approve budget for investment or other operations, borrowings and credit application with any financial 

institutions, loan extension and being guarantor for normal business transaction of the Company and 

operating according to the Company’s objectives within the budget limit as specified by the Board of 

Directors.

4. Set organizational structure and administration authority with details related to recruitment, hiring, 

transfer, training and termination of employees in the management team or top executives, and sign 

in hiring contract as specified by the Board of Directors.

5. Supervise and approve the Company’s business operations, appoint or assign a person or persons 

to act on behalf of the Executive Board as deemed appropriate with the power to cancel, change or 

amend the authorities.

6. Perform any other duties as assigned by the Board of Directors.

Selection and normination of Directors and Executives 
Directors and executives were not selected and proposed for opponent by Nomination Committee due 

to the Company had no such committee. However, the Board of Directors had jointly considered directors 

and executives from qualifications, experiences and expertise from several occupations including previous 

performance of director. The company also did not appointed the Remuneration Committee, renmuneration 

of directors and executive will follow to the company’ salary structure with comparison of remuneration 

from the identical business and performance of the company. Recruitment and remuneration payment 

for the expired directiors will be approved by shareholders’ meeting.            
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Selection and Appointment of Directors

The Board of Directors is responsible for selecting directors while shareholder’s meeting is accountable 

for appointing the directors in accordance with the following principles and procedures.

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

2) Election of directors can be done in various ways including individuals or group voting as approved by 

the meeting’s unanimity. On each voting, shareholder must vote with all votes they have according 

to section 1) mentioned above. They are unable to give their votes to other directors.

3) On voting, majority is accepted. In case of tie, on additional vote from chairman will be final.

In Shareholder’s Annual Meeting, one third of directors must resign from position, if total number of 

directors can be divided equally in three quarters, the most proximal one third. Directors must resign is 

the one who has been in longest length of service.

Scope of Authority of Managing Director

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.

• 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.

• Consider any transaction relating to the company or subsidiaries 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 Managing Director manages the Company to comply with the rules and 

procedures stipulated by such Notification.

• Have authorization to approve the company’s payment, issue a cheque, and sign any financial 

document approved by the Board of Directors.

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

Merger and Separation

The Chairman of the Board of Directors is not the same person as the Managing Director. In addition, a 

structure of company’s directors consist of independent directors of not less than one-third of the Board 

of Directors in order to balance and review management.
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Knowledge and Skill Development of the Board of Directors and Executives

The Board of Directors and executives are well aware of their roles and responsibilities as directors of a 

listed company. They understand the principles of being good directors. As a result, they stay abreast 

of rules and regulations issued by the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and 

Exchange Commission (SEC).  

As of 31 December 2018, 3 directors out of 7 directors, accounting for 42% of the total number of 

directors, has been trained by Thai Institute of Directors (IOD). (Please see more details in the section 

“Experience of the Board of Directors”)

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 Company realizes the importance of the shareholders meetings. It also encourages the organization 

of shareholders’ meetings which recognize the rights of the shareholders in line with the principles of the 

good corporate governance. As a result, the shareholders’ meetings have been organized in line with the 

guidelines given by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC), with details as follows:

Before the date of the shareholders’ meeting

Disclosing adequate information on each agenda item, the Company sends the shareholders complete 

documentation for the shareholders’ meeting at least 7 days before the meeting in case of general meetings or 

at a shorter notice in case there is an agenda item which the Office of the Securities and Exchange Commission 

(SEC) requires prior approval from the shareholders. The supporting documentation of the meeting will also 

be distributed via the Company’s website, to facilitate shareholders’ voting decision on each agenda item.  

In determining the date, time and venue of the shareholders’ meeting, the Company takes into account the 

convenience of the shareholders attending the meeting. The Company will also notify the shareholders of 

such meeting through a newspaper for three consecutive days prior to the date of the meeting.
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On the date of the shareholders’ meeting

In providing the shareholders with convenience, before commencing the meeting, the Company will announce 

the proportion of the attending shareholders to the proxy holders. As well, it will explain the voting procedures 

and the vote counting method. To protect the rights of the shareholders who cannot attend the meeting 

themselves, the shareholders can appoint proxies to attend the meeting and vote on their behalf. The Company 

has made available three different proxy forms as specified by the Department of Business Development, the 

Ministry of Commerce. Recognizing the importance of the shareholders’ meeting, all members of the Board 

of Directors and the Audit Committee as well as all executives will attend every meeting of the shareholders 

except in circumstances beyond one’s control, such as being on overseas travel or suffering from an illness. 

The conduct of the meeting will comply with the Company’s Articles of Association and follow the agenda 

specified in the notice of the meeting which is already sent to the shareholders. Moreover, the shareholders 

will be given opportunities to ask questions and express opinions freely.

Moreover, apart from conducting the meeting in line with the Company’s Articles of Association and the 

agenda specified in the notice of the meeting, the Board of Directors will not propose for shareholders’ 

consideration any additional item other than those items already listed in the agenda. In addition, the 

shareholders are entitled to share in the Company’s profits in proportion to their shareholding.

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.

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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Leadership and Vision

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

of Directors and those of the Executive Committee. In this connection, the Board of Directors has also 

established clear business goals which are specific and measurable. The goals serve as guidelines for ensuring 

the implementation of the established business plans in the best interests of the Company. The Board of 

Directors will appraise the results of the implementation carefully and regularly, by measuring the performance 

of the management against the established goals. In case there are differences between the performance and 

the established goals, causes contributing to the differences will be identified and corrective actions will be 

taken to eliminate or minimize the difference. The Board of Directors will meet at least four times annually.

Code of Conduct

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

the good corporate governance and to make the good corporate governance as a key part of the corporate 

culture. Both the management and the staff are already informed of the Code of Conduct which they are 

required to adhere to strictly. Under the Code, they are required to carry out their duties in an honest 

and transparent manner, taking into account the interests of the Company and all groups of stakeholders.  

Importantly, they will also be involved in socially responsible activities which support communities. In dealing 

with competitors, they will not use deceitful or unethical means. Instead, they will develop their potential 

to the effect that the Company’s market competitiveness is enhanced. As regards confidentiality, they will 

not disclose trade secrets and confidential information of the Company to outsiders or other staff without 

getting prior permission from the authorized officers concerned. The confidential information includes, among 

others, information about the Company’s customers, suppliers, trading partners, and personnel. Moreover, 

they need to preserve the rights of customers by being responsible for the quality of the products and the 

delivery of the products to the customers in a timely manner, taking into account the long-term impact.

The governance over the subsidiaries and associates
Managing of subsidiary and joint venture, the executives of subsidiary shall direct report to managing 

director of the company and executives shall has responsibilities on business line of subsidiary. 
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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.

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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Remuneration of Auditors
Fiscal year ended December 31, 2018.

No. Name Auditor Fee (Baht)

1. White Group Public Company Limited Mr. Sophon Permsirivallop

Certified Public Accountant (Thailand) 

No. 3182 EY office Limited 

1,230,000.-

2. Subsidiary:

FB (Thailand) Co., Ltd.

Mr. Sophon Permsirivallop

Certified Public Accountant (Thailand) 

No. 3182 EY office Limited 

340,000.-

Total Audit Fee 1,570,000.-

Apart from the above-mentioned audit fee, White Group Public Company Limited and its subsidiary 

didn’t pay for any remunerations concerning about other types of services during the fiscal year ending

31 December 2018 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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Corporate Social Responsibility

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. 

Conduct business activities in a fair manner

The Company is determined to conduct its business activities in a fair and ethical manner, adhere to the 

laws, follow social rules, and be a politically neutral organization.

Respect human rights

Recognizing the importance of human rights, the Company encourages respect for human rights and 

fundamental freedoms, by stopping discrimination, promoting fair and equitable treatment regardless of 

sex, race, or other status, as well as refraining from using all forms of child labor.

Treat labor fairly

The Company ensures that the organizational control, restructuring and streamlining shall be implemented 

responsibly within the framework of the Thai laws. As well, emphasis is placed on strict adherence to 

the laws and regulations related to labor safety and sanitation. It provides the employees and related 

parties with a safe work environment.

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. 
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Protect the environment

The Company has adopted a clear policy on environmental protection. The policy serves as practice guidelines, 

to which it adheres strictly. For example, it has adopted and implemented corrective measures for preventing 

adverse impacts on the environment in various activities of the organization. The key objective is to protect 

and preserve the environment of the communities in which the Company operates. As well, the Company has 

established a committee responsible for protecting the environment, inculcating an energy conservation mindset 

in all the employees, and encouraging them to participate in energy saving activities.

Contributing to society

The Company supports the implementation of CSR activities in a continuous manner. It also encourages its 

staff to participate in volunteer work and socially beneficial activities in collaboration with the communities.

Anti-Corruption Policy

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

framework based on Code of Conduct which is transparent and accountable. Emphasis will be placed on careful 

consideration and cautious conduct of business affairs, aiming at developing into a sustainable organization.

The Company also oppose any party involved in corruption.

In an event that employees find any wrongful act which is against the good principles of corporate governance 

or the Code of Ethics and Business Conduct or any act which can be construed as corruption or bribery, they 

can file a complaint through the various channels made available by the Company. These include the managing 

director, the Company’s secretary, the human resource management department, or one’s immediate supervisor.  

The Company ensures that the complaint will be subject to a fair investigation process. All complaints will be 

handled in a transparent and consistent manner with all the concerned parties to be treated fairly and sufficient 

time to be set aside for the investigation.  Information related to the complaint will be kept confidential and the 

complainant will be protected 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.

Safety, Occupational Health and Working Environment Policy

In 2018, the company and its subsidiary are strictly hold safety, occupational health and working environment 

policy in operating its businesses and all managements have responsibility to work in compliance with this policy.

All Employees will hold and comply with safety, occupational health and working environment standard to 

achieve goal of Safety, Occupational Health and Working Environment Policy as follows:
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Safety Policies

1. The company will develop Safety, Occupational Health and Working Environment Policy appropriately in 

compliance with laws and its regulations. 

2. The company will continueously conduct, control, improve and prevent hazard appropriately for safety and 

health of employees, third party as well as its properties.   

3.  The company assumed that safety management is duty of all management and employees.

4.  The company will give support adecquate resources whether personnel, time, budjet and training appropriately.

Environment Policy

1. The company will prevent its operation to not affect to the environment both indoor and surrounding area.

2. The company will manage and control both indoor and surrounding environment to comply with 

standard as specified by law.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Company has paid importance to the Corporate Social Responsibility (CSR) and environmental policy 

and continually operated the relevant projects in the year 2018 as follows:

1. Sea-turtles Preservative Project

On November 10, 2018, the company has donate for sea-turtles preservative project at the amount of 

20,000 bahts to Air and Coastal Defend Command, Navy. 

2. Social Service Activities

2.1 The company has joined with its tenant (Minor Group) on Blood Donation Activity for Thai Red Cross at

White Group Building. Blood donation activities has been held 4 times through year 2018, on February 27, 2018,

May 31, 2018, August 29, 2018 and November 27, 2018 consecutively.

2.2 On June 18, 2018, the company donated to Thai with Disability Foundation to support Artificial Legs 

Project at the amount of 20,000 bahts.

3. Energy and Environmental Conservation Project

The Company has realize to environmental including energy conservation, the three measures of energy 

conservation guidelines as follows.

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) Energy Management Measure

• Measure to turn off air conditioner and light during the lunch break.

• Measure to control room temperature of the office at 25 degree Celsius.
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Internal Control

Internal Control and Audit Systems
• Organization and Environment

The Company has put in place an organizational structure that clearly separates functions as well as roles 

and responsibilities of different organizational units. The objective is to enable the management to carry 

out their duties in an efficient manner. In addition, the Board of Directors has established clear business 

goals which are specific and measurable. They serve as guidelines for the staff in performing their duties.

• Risk Management

The Company has assessed the risks arising due to factors that are internal and external to the organization. 

As a result, it has purchased foreign currencies in advance in preparation for future settlement of outstanding 

debt obligations. Also, it has purchased insurance policies that cover all of its products in the warehouses 

and those being delivered to customers. It has also purchased insurance policies that cover both its 

immovable and movable properties. In addition, it has established rules on the use of computers, with 

which the staff are required to comply. Importantly, it has formulated a business continuity plan which 

results in the establishment of a backup center. This center can resume work immediately in an event 

that an emergency takes place at the Company’s office.

• Management Control

Management control is an important activity for the Company. It helps ensureing that the policies and 

plans established by the management have been supported and implemented by all the Company’s 

employees. In addition, the delegation of authority and authorization has been clearly established, 

taking into consideration the various positions of the responsible executives concerned, from the top 

downwards through the chain of command.

• Information Technology and Communication

In submitting matters to the Board of Directors for consideration, the Executive Committee shall arrange 

for adequate material information to support the decision making of the Board of Directors. In keeping 

documents that support accounting entries and accounts, the Company has kept all the documentation 

in appropriate files based on proper classification and indexing systems. The Company has never been 

notified by the auditor of any problem on this matter. Regarding from 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 concerned staff are required to comply.

• 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.
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Report of Audit Committee
The Board of Directors has summarized performance of year 2018 as indicated Report of Audit Committee 

of Annual Report. The Board of Directors have responsibilities on Financial Statement of the company and 

subsidiary, assessment of the applicable accounting principle and essential estimated financial list as well 

as Financial Information as indicated on the Annual Report and 56-1 form. The Financial statement has 

been audited according to the cetified general standard accounting audit with well planning and operating 

for reasonable credit that the financial statement does not conflict to essential fact. The audit is including 

examination evidences of investment amount, disclosed information on financial statement and footnote 

to financial statement. The appointed audit committee has verified for compliance of standard accounting 

and sufficient disclosure performing of the company with accuracy and standard objective.

• Non-executive Directors as Counter-Balance

The Board of Directors consists of 7 members as follows:

• 4 executive directors

• 3 independent directors (All of them are members of the Audit Committee)

In summary, the Company has three independent directors, accounting for 43 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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Opinion of the Audit Committee

regarding connected transactions 

21th February 2018

     

Subject  : Opinion of the Audit Committee regarding White Group Public Company Limited’s 

   connected transactions for the year ended 31st December 2018

To   : Board of Directors of White Group Public Company Limited

Attachment : Details of connected transactions

Regarding the connected transactions disclosed in the 2018 annual financial report for the year ended

31st December 2018 conducted by the company’s management, the Audit Committee confirmed that all 

transactions were considered as the ordinary and usual business transaction of the company and were 

reasonable with the approval by the company’s management.

        Sincerely Yours,

          Mr.Sutthichai Sungkamanee
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Connected Transactions

The significant business transactions with related parties incurred during the year ended 31 December 2018 

can be summarized as follow: 
(Unit: Baht)

Company Name and Relationship
Related party 

transactions

Amount

For 2018

Balance as of

31 December 

2018

Pricing Policy

F.B. (Thailand) Limited

(Subsidiary Company percentage 

of shareholding = 99.18%)

Common Directors:

Mr. Somchai Chaisuparakul

Mrs. Araya Tejanant

 (until 17 December 2018)

Mr. Aswin Techajareonvikul

Mrs. Nutt-hathai 

Thanachaihirunsiri

 (since 18 December 2018)

Rental Income from 

office building

Rental Income from 

factory and service

Sales Income

Purchase of spare 

parts for repairing fire 

alarm

Purchase of 

chemical products 

Other service fees

Rental Deposit

 288,000.-

   

2,400,000.-      

62,928.00-

8,400.-

  

85,776,370.24.-

-

-

-

-

-

-

4,381,853.30.-

24,609.25.-

600,000.-

In accordance with the 

agreement

In accordance with the 

agreement

Cost  plus margin 

Cost  plus margin

Cost  plus margin

On normal commercial 

term and conditions

On normal commercial 

term and conditions

TPAC Packaging (Bangna) 

Co., Ltd. (Formerly known as 

“Custom Pack Co., Ltd.”)

Common Directors:

Mr. Somchai Chaisuparakul

Rental Income from 

office building

Rental Deposit

Purchase of cool 

room and tent 

warehouse

8,652,000.-

-

   

-

-

2,163,000.-  

-     

In accordance with 

agreement

On normal commercial 

term and conditions
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Company Name and Relationship
Related party 

transactions

Amount

For 2018

Balance as of

31 December 

2018

Pricing Policy

Tune Insurance Public Co., Ltd.

(Formerly known as

“Osotspa Insurance Co., Ltd.”)

Common Directors:

Mr. Somchai Chaisuparakul

Insurance Premium 

Rental Income from 

office building

Other service fees

Electricity 

Telephone

Rental Deposit

Telephone 

guarantee

2,169,511.45.-

3,100,680.-

219,210.-

-

-

-

-

305,230.84.-

-

-

54,324.87.-

5,762.-

730,800.-

30,000.-

On normal commercial 

terms and conditions

In accordance with the 

agreement

Cost plus margin

On normal commercial 

term and conditions

On normal commercial 

term and conditions

On normal commercial 

term and conditions

On normal commercial 

term and conditions
Osotspa Innovation Center 

Company Limited (Formerly 

known as “Wallgreen Co., Ltd.”)

(Company related to Osotspa Group)

Common Director:

Mr. Thana Chaiprasit

(until 22 November 2018)

Sales Income 2,339,000.- - Cost plus margin 

Southeast Asia Technology Co., Ltd.

Common Director:

Mr. Salin  Pinkayan

(until 10 December 2018)

Engineering 

consultant fee

2,100,000.- - In accordance with the 

agreement

House Osotspa Foods Co., Ltd.

(until 22 November 2018)

Rental Income from      

office building

Other service fees

1,145,480.-

98,660.-

-

-

In accordance with the 

agreement

On normal commercial 

term and conditions
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Company Name and Relationship
Related party 

transactions

Amount

For 2018

Balance as of

31 December 

2018

Pricing Policy

Osotspa Taisho 

Pharmaceutical Co., Ltd.

(until 22 November 2018)

Rental Income from      

office building

Other service fees

3,124,000.-

442,580.-

-

-

In accordance with the 

agreement

On normal commercial 

term and conditions
Calpis Osotspa Co., Ltd.

(until 22 November 2018)

Rental Income from      

office building

Other service fees

826,100.-

46,930.-

-

-

In accordance with the 

agreement

On normal commercial 

term and conditions
Raks Marketing Co., Ltd. Rental Income from      

office building

Other service fees

Rental Deposit

Telephone 

guarantee

Electricity 

Telephone 

120,000.-

14,400.-

-

-

-

-

-

-

30,000.-

15,000.-

2,086.50.-

3,000.-

In accordance with the 

agreement

Cost plus margin

On normal commercial 

terms  and conditions 

On normal commercial 

terms  and conditions

On normal commercial 

term and conditions

On normal commercial 

term and conditions
Rubia Industries Limited

(since 23 November 2018)

Sales Income 9,300.- - Cost plus margin

Big C Retail Holding Co., Ltd

(since 23 November 2018)

Loans

Interest

53,000,000.-

20,909.59

-

20,909.59

On normal commercial 

term and conditions

On normal commercial 

term and conditions

GMR Construction Co., Ltd.

(until 22 November 2018)

Deposit - - On normal commercial 

term and conditions
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Part 3

Financial and Operation Results

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Financial Status                Unit : Million Baht
Consolidated Company

2561/2018 2560/2017 2559/2016 2561/2018 2560/2017 2559/2016

Total Assets 2,003.07 1,945.82 1,914.77 1,981.35 1,923.88 1,877.26

Total Liabilities 198.03 190.84 208.37 195.46 189.97 201.45

Equity attributable to owners of    

  the company

1,804.18 1,753.95 1,705.29 1,785.89 1,733.91 1,675.81

Operating Performance

Sales Income 994.23 984.10 949.16 976.21 961.55 923.10

Total Revenues 1,132.23 1,140.65 1,123.93 1,115.24 1,118.79 1,097.64

Gross Profit 281.63 287.95 300.85 278.44 280.23 289.99

Profit attributable to equity    

  holders of the company

130.55 138.11 180.86 132.30 147.43 177.78

Financial Ratio

Liquidity Ratio (Time) 9.63 9.52 8.97 9.47 9.18 8.89

Debt to Equity Ratio (Time) 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12

Return on Total Revenues (%) 11.52 12.10 16.09 11.86 13.18 16.20

Return on Equity (%) 7.24 7.87 10.61 7.41 8.50 10.61

Return on Total Assets (%) 6.52 7.10 9.45 6.68 7.66 9.47

Per Share

Earning Per Share (Baht) 7.31 7.74 10.13 7.41 8.26 9.96

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

Equity attributable to owners of 

  the company (Baht)

101.07 98.26 95.53 100.05 97.14 93.88
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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 2018, 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. Reviewing the financial statements

The Audit Committee asked for the accuracy and completeness of the quarterly and annual financial statements 

according to the Thai Financial Reporting Standards, together with the management and the auditors, before 

proposing to the Board of Directors for approval.

2. Reviewing the related party transactions

The Audit Committee considered the related transactions that may cause the conflict of interest. The Audit 

Committee has agreed that the related transactions were ordinary and usual transactions of the Company 

and were disclosed in accordance with good corporate governance.

3. Reviewing of compliance with the Securities and Exchange Commission Law and Regulations

The Audit Committee performed the full scope of authority set forth in the Charter of the Audit Committee 

in compliance with the Securities Exchange Law, notifications of the Stock Exchange of Thailand and the 

Securities and Exchange Commission, and other laws related to the Company’s business.

4. Reviewing the internal control system

The Audit Committee in cooperation with the auditor asked for the adequate internal control system. The Audit 

Committee is of the opinion that the Company has adequate and efficient internal controls in acceptable criteria. 

5. Considering, selecting, nominating and recommending remuneration of annual external auditor for the 

year 2019

The Audit Committee nominated Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited as an external 

auditor of the Company and the Company’s subsidiaries. The Audit Committee had already presented this 

proposal to the Board of Directors to propose to the shareholders in the Annual General Meeting. 

(Mr.Sutthichai Sungkamanee)

Chairman of the Audit Committee

February 21, 2019
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White Group Public Company Limited
and its subsidiary

Report and consolidated financial statements
31 December 2018

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 2018, 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 2018, 

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 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 

financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial 

statements 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.
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Revenue recognition

The Company has 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 are 

therefore risks with respect to the recognition of revenue that has not actually occurred 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 and service documents to assess whether the revenue 

recognition was consistent with the conditions and whether it was in compliance with the Company’s policy. 

• Examining supporting documents for sale and service 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.     

Allowance for diminution in value of inventories

Estimating the net realisable value of inventories, as disclosed in the Note 4.4 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 Company 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, gaining an understanding of the controls 

and selecting representative samples to test the operation of the designed 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. 

Impairment of machinery and equipment in the consolidated financial statements and impairment of 

investment in subsidiary in the separate financial statements.
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As disclosed in Note 15 to the financial statements, a subsidiary recorded allowance for impairment on machinery 

and equipment amounting to Baht 13 million as at 31 December 2018, which was included in the property, 

plant and equipment account in the Group’s consolidated financial statements. As of 31 December 2018,

the Company invested in this subsidiary and recorded allowance for impairment on investment of Baht 19 million

in the separate financial statements. In determining the impairment loss on machinery and equipment and 

impairment on investment in subsidiary, management is required to exercise judgment with respect to its 

projections of future operating performance, and determination of an appropriate discount rate and key 

assumptions. There is thus a risk with respect to the amount of impairment recorded in machinery and 

equipment, and impairment of investment in subsidiary. 

In order to assess the management’s evaluation of impairment on machinery and equipment in the consolidated 

financial statements and impairment on investment in subsidiary in the separate financial statements, I assessed 

the management’s identification of cash-generating units. I also gained an understanding of and assessed the 

cash flow projections of the Group by gaining an  understanding  of the process by which management arrived 

at the figures, comparison of past cash flow projections with actual operating results in order to assess the 

exercise of management judgement in preparing the cash flow projections, comparison of the long-term growth 

rate with economic and industry forecasts and assessment of the discount rate based on comparison of the 

average cost of capital and other data with those used by comparable organisations in the same industry.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included 

in annual 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.
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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. 

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.
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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.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

Sophon Permsirivallop

Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182

EY Office Limited

Bangkok: 22 February 2019
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(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2018 2017 2018 2017

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 539,357,521 175,734,346 527,629,273 173,100,893

Current investments 8 525,000,000 844,000,000 525,000,000 835,000,000

Trade and other receivables 6,9 164,196,763 188,506,251 163,928,901 186,862,875

Short-term loans to and interest receivable 

   from related party 6 53,020,910 - 53,020,910 -

Inventories 10 204,863,504 195,671,148 188,617,181 176,257,340

Other current assets 11 8,997,812 9,974,752 8,605,882 9,420,902

Total current assets 1,495,436,510 1,413,886,497 1,466,802,147 1,380,642,010

Non-current assets

Investments in subsidiary 12 - - 9,190,020 27,751,020

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

Investment properties 14 263,207,565 273,016,566 380,094,123 390,747,324

Property, plant and equipment 15 140,003,811 156,122,328 20,982,506 22,733,502

Intangible assets 16 826,061 536,231 752,879 440,144

Deferred tax assets 23.3 14,772 671,482 14,772 -

Other non-current assets 3,579,388 1,587,002 3,513,974 1,567,352

Total non-current assets 507,631,597 531,933,609 514,548,274 543,239,342

Total assets 2,003,068,107 1,945,820,106 1,981,350,421 1,923,881,352

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

White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of financial position

As at 31 December 2018
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(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2018 2017 2018 2017

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Bank overdraft 17 884,517 - 884,517 -

Trade and other payables 6, 18 118,373,298 119,190,406 118,437,260 121,406,440

Income tax payable 17,378,602 14,310,091 17,378,602 14,310,091

Other current liabilities 19 18,658,579 14,956,195 18,253,763 14,626,629

Total current liabilities 155,294,996 148,456,692 154,954,142 150,343,160

Non-current liabilities

Deposit from customers 24,976,085 22,356,474 25,576,085 22,956,474

Provision for long-term employee benefits 20 17,753,986 18,075,869 14,928,663 14,714,550

Deferred tax liabilities 23.3 - 1,953,087 - 1,953,087

Total non-current liabilities 42,730,071 42,385,430 40,504,748 39,624,111

Total liabilities 198,025,067 190,842,122 195,458,890 189,967,271

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 21 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

   Unappropriated 1,370,945,103 1,320,716,017 1,351,913,542 1,299,936,092

Other components of shareholders' equity (597,507) (597,507) 142,989 142,989

Equity attributable to owners of the Company 1,804,182,596 1,753,953,510 1,785,891,531 1,733,914,081

Non-controlling interests of the subsidiary 860,444 1,024,474 - -

Total shareholders' equity 1,805,043,040 1,754,977,984 1,785,891,531 1,733,914,081

Total liabilities and shareholders' equity 2,003,068,107 1,945,820,106 1,981,350,421 1,923,881,352

- - - -

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

White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2018
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(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2018 2017 2018 2017

Profit or loss:

Revenues

Sales income 994,231,278 984,101,408 976,210,646 961,549,788

Rental and service income 109,539,028 121,097,251 110,975,284 122,113,346

Commission income 5,816,205 8,021,500 5,816,205 8,021,500

Dividend income 7,967,370 14,660,059 7,967,370 14,660,059

Interest income 13,842,620 11,534,549 13,750,408 11,394,287

Other income 835,109 1,230,554 514,094 1,050,661

Total revenues 1,132,231,610 1,140,645,321 1,115,234,007 1,118,789,641

Cost

Cost of sales 771,807,689 770,261,661 758,742,327 756,957,468

Cost of rental and services 56,147,195 55,004,770 55,826,508 54,489,039

Selling expenses 43,121,036 41,901,769 40,925,101 39,872,052

Administrative expenses 77,673,385 89,049,260 68,873,896 73,711,500

Loss on exchange rate 5,379,101 11,023,470 5,468,872 10,997,495

Loss on impairment of investment in subsidiary 12 - - 18,561,000 -

Loss on inpairment of equipment 15 12,507,100 - - -

Total expenses 966,635,506 967,240,930 948,397,704 936,027,554

Profit before financial cost and income tax expenses 165,596,104 173,404,391 166,836,303 182,762,087

Financial cost (5,535) - (4,822) -

Profit before income tax expense 165,590,569 173,404,391 166,831,481 182,762,087

Income tax expenses 23.1 (35,204,563) (35,384,367) (34,533,081) (35,327,412)

Profit  for the year 130,386,006 138,020,024 132,298,400 147,434,675

Other comprehensive income:

Other comprehensive income not to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods

Actuarial losses 20 - (250,180) - (106,628)

Less: Income tax effect 23.2 - 50,037 - 21,326

Other comprehensive income not to be reclassified

     to profit or loss in subsequent periods - net of income tax - (200,143) - (85,302)

Other comprehensive income for the year - (200,143) - (85,302)

Total comprehensive income for the year 130,386,006 137,819,881 132,298,400 147,349,373

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

White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of comprehensive income

For the year ended 31 December 2018
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(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2018 2017 2018 2017

Profit attributable to:

Equity holders of the Company 130,550,036 138,108,213 132,298,400 147,434,675

Non-controlling interests of the subsidiary (164,030) (88,189)

130,386,006 138,020,024

Total comprehensive income attributable to:

Equity holders of the Company 130,550,036 137,909,012 132,298,400 147,349,373

Non-controlling interests of the subsidiary (164,030) (89,131)

130,386,006 137,819,881

Earnings per share

Basic earnings per share

   Profit attributable to equity holders of the Company 24 7.31 7.74 7.41 8.26

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

White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of comprehensive income (continued)

For the year ended 31 December 2018
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(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2018 2017 2018 2017

Cash flows from operating activities

Profit before tax 165,590,569 173,404,391 166,831,481 182,762,087

Adjustments to reconcile profit before tax to 

   net cash provided by (paid from) operating activities:

   Depreciation 25,519,424 24,231,199 23,041,779 21,665,649

   Amortisation - intangible assets 228,370 259,535 205,465 234,038

   Allowance for doubtful accounts trade account receivable (reversal) (1,684,482) 1,819,874 (1,642,054) 710,535

   Write-off trade account receivable 1,169,039 12,739,382 1,169,039 7,322,778

  Reduction of cost of inventory to net realisable value 1,589,353 1,064,495 1,379,276 747,738

   Loss on impairment of investment in subsidiary - - 18,561,000 -

   Loss on impairment of equipment 12,507,100 - - -

   Gain on disposal of property, plant and equipment (37,382) (1,568) (37,382) (1,594)

   Provision for long-term employee benefits 3,640,378 2,372,213 2,786,498 2,332,439

   Gain from unrealised exchange rate (578,778) (534,761) (578,778) (532,244)

   Dividend income (7,967,370) (14,660,059) (7,967,370) (14,660,059)

   Interest income (13,842,620) (11,534,549) (13,750,408) (11,394,287)

   Reversal of accrued dividend (373,366) (223,827) (373,366) (223,827)

Profit from operating activities before  

   changes in operating assets and liabilities 185,760,235 188,936,325 189,625,180 188,963,253

Operating assets (increase) decrease

   Trade and other receivables 24,706,803 8,117,457 23,288,861 8,399,151

   Inventories (10,781,709) (26,061,049) (13,739,117) (26,270,011)

   Other current assets 636,316 1,282,464 525,998 1,400,593

   Other assets (1,992,386) (1,159,645) (1,946,622) (1,146,145)

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade and other payables 1,558,563 (4,998,306) (593,509) (989,116)

   Other current liabilities 3,538,625 (471,023) 3,463,374 1,185,077

   Deposit from customers 2,619,611 (10,958,106) 2,619,611 (10,958,106)

   Payment for long-term employee benefits (3,962,261) (1,631,182) (2,572,385) (1,303,282)

Cash flows from operating activities 202,083,797 153,056,935 200,671,391 159,281,414

   Cash paid for corporate income tax (33,432,428) (39,093,845) (33,432,428) (39,051,043)

Net cash flows from operating activities 168,651,369 113,963,090 167,238,963 120,230,371

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

White Group Public Company Limited and its subsidiary

Statements of cash flows

For the year ended 31 December 2018
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(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2018 2017 2018 2017

Cash flows from investing activities

Decrease (increase) in current investments 319,000,000 (290,000,000) 310,000,000 (290,000,000)

Increase in short-term loans to related party (53,000,000) - (53,000,000) -

Cash paid for acquisition of investment properties (10,648,845) (28,769,433) (10,648,845) (28,769,433)

Cash paid for acquisition of property, plant and equipment (3,128,928) (4,272,038) (1,667,503) (2,696,780)

Cash paid for acquisition of intangible asset (518,200) (30,850) (518,200) (30,850)

Cash received from disposal of property, plant and equipment 37,383 25,911 37,383 25,420

Cash received from interest income 14,162,334 9,174,951 14,018,520 9,064,234

Cash received from dividend income 7,967,370 14,660,059 7,967,370 14,660,059

Net cash from (used in) investing activities 273,871,114 (299,211,400) 266,188,725 (297,747,350)

Cash flows from financing activities

Increase in bank overdraft 884,517 - 884,517 -

Dividend paid (79,783,825) (88,360,131) (79,783,825) (88,360,131)

Net cash used in financing activities (78,899,308) (88,360,131) (78,899,308) (88,360,131)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 363,623,175 (273,608,441) 354,528,380 (265,877,110)

Cash and cash equivalents at beginning of year 175,734,346 449,342,787 173,100,893 438,978,003

Cash and cash equivalents at end of year (Note 7) 539,357,521 175,734,346 527,629,273 173,100,893

- - - -

Supplemental cash flows information:

Non-cash transactions

    Increase (decrease) in the construction of investment properties

      for which no cash has been paid (1,678,765) 1,952,685 (1,678,765) 1,952,685

   Decrease in the construction of property, plant and 

      equipment  which have not been paid - (186,028) -

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 2018
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White Group Public Company Limited and its subsidiary

Notes to consolidated financial statements

For the year ended 31 December 2018

1. General information

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

in Thailand. The Company is principally engaged in the import and sale of industrial chemical products and 

property rental. Its registered address is 75, Soi Sangchan - Rubia, Sukhumvit 42 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 term is to end on 3 February 2019. The Representative 

Office is located at 411, 412 and 415, Level 4, Strand Square, No.53 Strand Road, Pabedan Township, Yangon.

Change in major shareholder of the Company

On 23 November 2018, Big C Retail Holding Company Limited (which is a 100% indirect subsidiary of Berli 

Jucker Public Company Limited) agreed to purchase and accept the transfer of the Company’s 8,967,818 

shares, or equivalent to 50.24% of the total issued shares of the Company, at the price of Baht 180 per 

share from several shareholders i.e. Osotspa Public Company Limited (Formerly known as “Osotspa 

Company Limited”) which is a former major shareholder of White Group Public Company Limited, MDX 

Assets Company Limited and five minor individual shareholders. As a result, Berli Jucker Public Company 

Limited has had control over the Company via its indirect holdings through this subsidiary since that date.

After the transaction is completed, the Company’s shareholding structure as at 31 December 2018 

is changed as below;

Shareholder

Shareholding prior to the 

transaction

Shareholding after the

transaction
No. of shares

(shares)

Shareholding 

Percentage (%)

No. of shares

(shares)

Shareholding 

Percentage (%)

Osotspa Public Company Limited   

   (Formerly known as “Osotspa 

      Company Limited”)

4,171,118 23.37 - -

MDX Asset Company Limited 1,570,200 8.80 - -
Five minor individual shareholders 3,226,500 18.07 - -
Other shareholders 8,882,182 49.76 8,882,182 49.76
Big C Retail Holding Company Limited - - 8,967,818 50.24
Total 17,580,000 100.00 17,850,000 100.00
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In addition, in order for the Company to comply with the criteria prescribed under the Notification of 

the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 12/2554 Re: Rules, Condition and Procedures for the 

Acquisition of Securities for Business Takeovers, dated 13 May 2011 (including any amendment thereto) (the 

“Notofication TorChor. 12/2554”), Big C Retail Holding Company Limited is obliged to make a mandatory 

tender offer for all of the remaining securities of the Company totaling 8,882,182 shares, or equivalent 

to 49.76% of the total issued shares of the Company at the price of Baht 180 per share.

In January 2019, Big C Retail Holding Company Limited purchased and accepted the additional transfer 

of the Company’s additional 7,649,225 shares, or equivalent to 42.85% of the total issued shares of the 

Company. As a result, Big C Retail Holding Company Limited holds 16,617,043 shares or equivalent to 

93.09% of the total issued shares of the Company. 

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 11 October 2016, 

issued under the Accounting Act B.E. 2543.

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

financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed 

in the accounting policies.

2.2 Basis of consolidation

a) The consolidated financial statements include the financial statements of White Group Public 

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

Company’s name Nature of business
Country of 

incorporation

Percentage of shareholding
2018

(%)

2017

(%)

F.B. (Thailand) Co., Ltd. Distributor of security equipment and 

service maintenance, production and 

sale of chemical products

Thailand 99.18 99.18

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.
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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 its subsidiary have adopted the revised financial reporting standards 

and interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2018. 

These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 

Reporting Standards with most of the changes and clarifications directed towards disclosures in the notes 

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

impact on the Company and its subsidiary’s financial statements. 

(b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after 

1 January 2019

 The Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new financial reporting standards 

and interpretations (revised 2018) which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019. 

These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 

Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing 

accounting guidance for users of the standards. 

 The management of the Company and its subsidiary believe that most of the revised financial reporting 

standards will not have any significant impact on the financial statements when they are initially applied. 

However, the new standard involves changes to key principles, as summarised below.

 TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

 TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related Interpretations. 

 TAS 11 (revised 2017)  Construction contracts

 TAS 18 (revised 2017)  Revenue

 TSIC 31 (revised 2017)  Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services

 TFRIC 13 (revised 2017)  Customer Loyalty Programmes

 TFRIC 15 (revised 2017)  Agreements for the Construction of Real Estate

 TFRIC 18 (revised 2017)  Transfers of Assets from Customers
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Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within 

the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue 

arising from contracts with customers, with revenue being recognised at an amount that reflects the 

consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services 

to a customer. The standard requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of 

the relevant facts and circumstances when applying each step of the model.

The management of the Company and its subsidiary believe that this standard will not have any 

significant impact on the financial statements when it is initially applied. 

(c) Financial reporting standards related to financial instruments that will become effective for 

fiscal years beginning on or after 1 January 2020

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a set of TFRSs related to 

financial instruments, which consists of five accounting standards and interpretations, as follows:

Financial reporting standards:

 TFRS 7  Financial Instruments: Disclosures

 TFRS 9   Financial Instruments

Accounting standard:

 TAS 32   Financial Instruments: Presentation

Financial Reporting Standard Interpretations:

 TFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

 TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial 

instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the type of 

instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation 

of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations 

regarding the presentation and disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial 

instruments are effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently 

effective will be cancelled.

The management of the Company and its subsidiary is currently evaluating the impact of these 

standards to the financial statements in the year when they are adopted.
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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. 

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, 20, 30 years

Depreciation of the investment properties is included in determining income.

No depreciation is provided on assets under construction.

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  - 2, 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 cmpanies, 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.

Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the 

transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the 

exchange rate ruling at the end of reporting period. 

Gains and losses on exchange are included in determining income.
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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. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value 

using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the 

risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. 

These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the 

amount that the Company and its subsidiary could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length 

transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal.

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 profit or loss.

4.13 Employee benefits

Short-term employee benefits

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

when incurred.

Post-employment benefits and other long-term employee benefits

Defined contribution plans of provident fund

The Company and its subsidiary and their employees have jointly established a provident fund. The 

fund is monthly contributed by employees and by the Company and its subsidiary. The fund’s assets 

are held in a separate trust fund and the Company and its subsidiary’s contributions are recognised 

as expenses when incurred.

Defined benefit plans and other long-term employee benefits

The Company and its subsidiary have obligations in respect of the severance payments they must make 

to employees upon retirement under labor law and other employee benefit plans. The Company and its 

subsidiary treat these severance payment obligations as a defined benefit plan. In addition, the Company 

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

The Company and its subsidiary recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences 

while they recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried 

forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which such 

deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

At each reporting date, the Company and its subsidiary review and reduce the carrying amount of 

deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be 

available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

 The Company and its subsidiary record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates 

to items that are recorded directly to shareholders’ equity.
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4.16 Fair value measurement

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

between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company and its subsidiary 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 subsidiary measure fair value using 

valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximise 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.

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. 
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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.

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) Company Limited Subsidiary

TPAC Packaging (Bangna) Co., Ltd.

(Formerly known as “Custom Pack Co., Ltd.”)

Common directors

Tune Insurance Public Company Limited Common shareholders/Common directors

Osotspa Innovation Center Company Limited 

(Formerly known as “Wallgreen Co., Ltd.”)

Common shareholders/Common directors

(until 22 November 2018)

House Osotspa Foods Co., Ltd. Common shareholders (until 22 November 2018)

Osotspa Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Common shareholders (until 22 November 2018)

Calpis Osotspa Co., Ltd. Common shareholders (until 22 November 2018)

GMR Construction Co., Ltd. Common shareholders/Common directors

(until 22 November 2018)

Southeast Asia Technology Co.,Ltd. Common shareholders/Common directors

(until 22 November 2018)

Raks Marketing Co., Ltd. Directors are close relatives of the

Company’s director

Big C Retail Holding Company Limited Parent company (since 23 November 2018)

Rubia Industries Limited Common directors (since 23 November 2018)
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During the years, the Company and its subsidiary had business transactions with related parties. Such transactions, 

which are summarised below, concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company 

and those related parties.  
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated

financial statements

Separate

financial statements Transfer pricing policy

2018 2017 2018 2017

Transactions with subsidiary

(eliminated from the consolidated financial statements)

Rental income from office building - - 288 288 Contract price

Rental income from factory

   and service income

- - 2,400 2,400 Rental fee determined 

   in accordance with the 

      agreement

Sales income - - 63 46 Cost plus margin basis

Purchase of chemical products - - 85,776 86,219 Cost plus margin basis

Purchase of spare parts for

   repairing fire alarm

- - 8 17 Cost plus margin basis

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated

financial statements

Separate

financial statements Transfer pricing policy

2018 2017 2018 2017

Transactions with related companies

Rental income from office building 16,968 16,863 16,968 16,863 Contract price

Sales income 2,348 1,245 2,348 1,245 Cost plus margin basis 

Other service fees 825 1,017 825 1,017 Cost plus margin basis

Insurance Premium 2,364 2,559 2,169 2,330 On normal commercial 

   terms and conditions

Engineering consultant fee 2,100 3,000 2,100 3,000 Contract price

Purchase of cool room and tent 

   warehouse

- 14,028 - 14,028 Contract price
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As at 31 December 2018 and 2017, the balances of the accounts between the Company and those related 

companies are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2018 2017 2018 2017

Trade and other receivables - related parties (Note 9)

Subsidiary (eliminated from the consolidated financial statements) - - 25 21

Related companies (related by common shareholder and directors) 62 154 62 154

Total trade and other receivables - related parties 62 154 87 175

Trade and other payables - related parties (Note 18)

Subsidiary (eliminated from the consolidated financial statements) - - 4,381 8,943

Related companies (related by common shareholder and directors) 305 1,779 305 1,600
Total trade and other payables - related parties 305 1,779 4,686 10,543
Deposit from customers - related parties

Subsidiary (eliminated from the consolidated financial statements) - - 600 600

Related companies (related by common shareholder and directors) 2,968 4,296 2,968 4,926
Total deposit from customer - related parties 2,968 4,296 3,568 4,896

 

Short-term loans to and interest receivable from related party

As at 31 December 2018 and 2017, the balance of loans between the Company and that related company 

and the movement are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Relationship

Consolidated financial statements

Balance as at

31 December 2017

Increase

During the year

Decrease

During the year

Balance as at

31 December 2018

Loans Interest Loans Interest Loans Interest Loans Interest

Big C Retail Holding 

Company Limited

Parent 

company - - 53,000 21 - - 53,000 21

Short-term loans to parent company are unsecured, with interest charged at a rate of 1.20% per annum.

The principal and interest receivable are repayable on 21 January 2019.
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Directors and management’s benefits

During the years ended 31 December 2018 and 2017, the Company and its subsidiary had employee benefit 

expenses of their directors and management as below.
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated/Separate

financial statements
2018 2017

Short-term employee benefits 39,984 39,496

Post-employment benefits 401 897

Other long-term benefits 4 10

Total 40,389 40,403

Guarantee obligations with related parties

The Company has outstanding guarantee obligations with its related parties, as described in Note 28.3 to the 

financial statements.

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

Consolidated financial  

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Cash 114 107 82 57

Demand deposits 519,243 175,627 507,547 173,044
Total cash on hand and at banks 519,357 175,734 507,629 173,101

Fixed deposits at financial institutions with maturity 

   less than 3 months

20,000 - 20,000 -

Total cash and cash equivalents 539,357 175,734 527,629 173,101

As at 31 December 2018, fixed deposits at financial institution with maturity less than 3 months earned interest 

between 1.30% per annum. The deposits at financial institution will be due on February 2019.

As at 31 December 2018, time deposit earned interests between 0.05% and 0.40% per annum (2017: between 0.05%

and 0.40% per annum).
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8. Current investments

As at 31 December 2018, current investments represented held-to-maturity investment which included 

fixed deposits at financial institutions. Deposits at financial institutions bear interest between 1.35% 

and 1.75% per annum (2017: between 1.375% and 1.65% per annum). The deposits at financial 

institutions will be due from January 2019 to November 2019 (2017: January 2018 to December 2018).

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

Consolidated financial 

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Trade receivables - related parties
Aged on the basis of due dates
   Not yet due 62 135 62 140
   Past due
   Up to 3 months - 4 - 4
Total trade receivables - related parties, net 62 139 62 144

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial 

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
   Not yet due 141,054 168,886 140,935 167,393
   Past due
   Up to 3 months 26,981 23,358 26,798 22,705
   3 - 6 months 36 1,525 36 807
   6 - 12 months - 566 - 384
   Over 12 months 1,792 281 180 -
Total 169,863 194,616 167,949 191,289
Less: Allowance for doubtful debts (6,872) (8,556) (5,251) (6,893)
Total trade receivables - unrelated parties, net 162,991 186,060 162,698 184,396
Total trade receivables - net 163,053 186,199 162,760 184,540
Other receivables 
Advances - related parties - - 25 16
Other receivables- related parties - 15 - 15
Other receivables- unrelated parties 1,144 2,292 1,144 2,292
Other receivables 1,144 2,307 1,169 2,323
Trade and other receivables - net 164,197 188,506 163,929 186,863
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10. Inventories
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Cost
Reduce to net

realisable value Inventories - net
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Raw materials 10,817 8,877 - - 10,817 8,877

Work in process 2,885 5,400 - - 2,885 5,400

Finished goods 167,588 170,954 (9,282) (7,693) 158,306 163,261

Supply 485 406 - - 485 406

Spare parts 938 876 - - 938 876

Goods in transit 31,433 16,851 - - 31,433 16,851

 Total 214,146 203,364 (9,282) (7,693) 204,864 195,671

(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements

Cost
Reduce to net

realisable value
Inventories - net

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Finished goods 165,422 166,651 (8,238) (6,859) 157,184 159,792

Goods in transit 31,433 16,465 - - 31,433 16,465

Total 196,855 183,116 (8,238) (6,859) 188,617 176,257

During the current year, the Company and its subsidiary reduced cost of inventories by Baht 2 million

(2017: Baht 1 million) (The Company only: Baht 1 million 2017: 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
2018 2017 2018 2017

Accrued interest income 4,956 5,317 4,956 5,265

Others 4,042 4,658 3,650 4,156

Total other current assets 8,998 9,975 8,606 9,421
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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
2018 2017 2018 (%) 2017 (%) 2018 2017

F.B. (Thailand) Limited 30,000 30,000 99.18 99.18 29,755 29,755

Less: Impairment loss on investments (20,656) (2,004)

Total investment in a subsidiary - net 9,190 27,751

The subsidiary had no dividend payment in the years 2018 and 2017.

13. Other investments

As at 31 December 2018, 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. 

Dividends are paid based on Unit Holder Committee’s decision.

As at 31 December 2017, the Company had investment in property fund units which were purchased at a cost 

of Baht 100 million on 31 March 2005 and are managed by MFC Asset Management Public Company Limited. 

The dividends are paid at the average MLR of three leading commercial banks in Thailand, as stipulated in the 

sales proposal presented to the Company.

As at 31 December 2018, the fair value of other investments amounted to Baht 114 million (2017: Baht 115 million).

14. Investment properties
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Land
Land 

improvement
Buildings 

Building 
improvement

Furniture 
and fixtures

Assets under 
installation 
and under 

construction

Total

Cost:
As at 1 January 2017 92,816 12,750 740,085 118,123 1,632 505 965,911
Additions - - - 15,927 - 14,795 30,722
Transfer in (out) - - - - 15,300 (15,300) -
As at 31 December 2017 92,816 12,750 740,085 134,050 16,932 - 996,633
Additions - - - 1,851 160 6,959 8,970
Transfer in (out) - - - 2,217 - (2,217) -
As at 31 December 2018 92,816 12,750 740,085 138,118 17,092 4,742 1,005,603



182 ANNUAL REPORT 2018

Consolidated financial statements

Land
Land 

improvement
Buildings 

Building 
improvement

Furniture 
and fixtures

Assets under 
installation 
and under 

construction

Total

Accumulated depreciation:
As at 1 January 2017 - (10,515) (615,369) (79,571) (743) - (706,198)
Depreciation for the year - (1,258) (10,617) (4,976) (567) - (17,418)
As at 31 December 2017 - (11,773) (625,986) (84,547) (1,310) - (723,616)
Depreciation for the year - (941) (10,618) (6,342) (878) - (18,779)
As at 31 December 2018 - (12,714) (636,604) (90,889) (2,188) - (742,395)
Net Book Value:
As at 31 December 2017 92,816 977 114,099 49,503 15,622 - 273,017
As at 31 December 2018 92,816 36 103,481 47,229 14,904 4,742 263,208
Depreciation for the year
2017 (Included in cost of rental and services) 17,418
2018 (Included in cost of rental and services) 18,779

(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements

Land
Land 

improvement
Buildings 

Building 

improvement

Furniture 

and fixtures

Assets under 

installation 

and under 

construction

Total

Cost:
As at 1 January 2017 199,920 12,750 756,981 118,123 1,632 505 1,089,911
Additions - - - 15,927 - 14,795 30,722
Transfer in (out) - - - - 15,300 (15,300) -
As at 31 December 2017 199,920 12,750 756,981 134,050 16,932 - 1,120,633
Additions - - - 1,851 160 6,959 8,970
Transfer in (out) - - - 2,217 - (2,217) -
As at 31 December 2018 199,920 12,750 756,981 138,118 17,092 4,742 1,129,603
Accumulated depreciation:
As at 1 January 2017 - (10,515) (618,644) (79,571) (743) - (709,473)
Depreciation for the year - (1,258) (11,462) (4,976) (567) - (18,263)
As at 31 December 2017 - (11,773) (630,106) (84,547) (1,310) - (727,736)
Depreciation for the year - (941) (11,462) (6,342) (878) - (19,623)
As at 31 December 2018 - (12,714) (641,568) (90,889) (2,188) - (747,359)
Allowance for impairment loss:
As at 1 January 2017 - - (2,150) - - - (2,150)
As at 31 December 2017 - - (2,150) - - - (2,150)
As at 31 December 2018 - - (2,150) - - - (2,150)
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Separate financial statements

Land
Land 

improvement
Buildings 

Building 

improvement

Furniture 

and fixtures

Assets under 

installation 

and under 

construction

Total

Net Book Value:
As at 31 December 2017 199,920 977 124,725 49,503 15,622 - 390,747
As at 31 December 2018 199,920 36 113,263 47,229 14,904 4,742 380,094
Depreciation for the year
2017 (Included in cost of rental and services) 18,263
2018 (Included in cost of rental and services) 19,623

As at 31 December 2018, the fair value of the investment properties of the Company and amounted to Baht 1,533 million

(2017: Baht 1,508 million) (the Company only: Baht 1,653 million 2017: Baht 1,613 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 2018, 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 250 million

(2017: Baht 247 million)

 

Investment properties for rent under operating lease

The Company has several operating lease agreements in respect of the lease of land, buildings, and building 

improvement. The terms of the agreements are generally between 1 and 3 years. As at 31 December 2018 and 2017, 

future minimum rental income to be generated under these operating leases is as follows.
(Unit: Million Baht)

Consolidated                     

financial statements

Separate                         

financial statements
2018 2017 2018 2017

Less than 1 year 47 20 47 22

In over 1 year and up to 3 years 38 19 38 20
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15.  Property, plant and equipment
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Land
Land 

improvement
Buildings

Building 

improvement

Furniture, 

fixtures 

and office 

equipment

Machinery
Motor 

vehicles

Assets 

under 

installation 

and under 

construction

Total

Cost:

As at 1 January 2017 109,435 878 68,892 13,114 24,827 16,138 19,362 - 252,646

Additions - - - - 2,122 130 1,406 428 4,086

Disposals - - - - (30) - - - (30)

Transfer in (out) - - - - - 247 - (247) -

As at31 December 2017 109,435 878 68,892 13,114 26,919 16,515 20,768 181 256,702

Additions - - - - 978 109 - 2,043 3,130

Disposals - - - - - - (574) - (574)

Transfer in (out) - - - 1,444 141 209 - (1,794) -

As at 31 December 2018 109,435 878 68,892 14,558 28,038 16,833 20,194 430 259,258

Accumulated depreciation:

As at 1 January 2017 - (878) (54,883) (7,617) (18,098) (3,392) (8,905) - (93,773)

Depreciation for the year - - (931) (829) (1,679) (1,984) (1,390) - (6,813)

Depreciation on disposals - - - - 6 - - - 6

As at 31 December 2017 - (878) (55,814) (8,446) (19,771) (5,376) (10,295) - (100,580)

Depreciation for the year - - (930) (904) (1,795) (1,782) (1,330) - (6,741)

Depreciation on disposals - - - - - - 574 - 574

As at 31 December 2018 - (878) (56,744) (9,350) (21,566) (7,158) (11,051) - (106,747)

Allowance for impairment loss:

As at 1 January 2017 - - - - - - - - -

As at 31 December 2017 - - - - - - - - -

Increase during the year - - - (522) (1,880) (9,675) - (430) (12,507)

As at 31 December 2018 - - - (522) (1,880) (9,675) - (430) (12,507)

Net book value:

As at 31 December 2017 109,435 - 13,078 4,668 7,148 11,139 10,473 181 156,122

As at 31 December 2018 109,435 - 12,148 4,686 4,592 - 9,143 - 140,004

Depreciation for the year 

2017 (Included in selling and administrative expenses) 6,813

2018 (Included in selling and administrative expenses) 6,741
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(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements

Land
Land 

improvement
Buildings 

Building 

improvement

Furniture, 

fixtures 

and office 

equipment

Motor 

vehicles

Assets under 

installation 

and under 

construction

Total

Cost:

As at 1 January 2017 2,331 878 51,997 12,714 21,787 19,335 - 109,042

Additions - - - - 1,291 1,406 - 2,697

Disposals - - - - (25) - - (25)

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

As at 31 December 2017 2,331 878 51,997 12,714 23,053 20,741 - 111,714

Additions - - - - 648 - 1,020 1,668

Disposals - - - - - (574) - (574)

Transfer in (out) - - - 1,020 - - (1,020) -

As at 31 December 2018 2,331 878 51,997 13,734 23,701 20,167 - 112,808

Accumulated depreciation:

As at 1 January 2017 - (878) (51,608) (7,509) (16,697) (8,886) - (85,578)

Depreciation for the year - - (86) (749) (1,183) (1,385) - (3,403)

Depreciation on disposals - - - - 1 - - 1

As at 31 December 2017 - (878) (51,694) (8,258) (17,879) (10,271) - (88,980)

Depreciation for the year - - (86) (790) (1,216) (1,327) - (3,419)

Depreciation on disposals - - - - - 574 - 574

As at 31 December 2018 - (878) (51,780) (9,048) (19,095) (11,024) - (91,825)

Net book value:

As at 31 December 2017 2,331 - 303 4,456 5,174 10,470 - 22,734

As at 31 December 2018 2,331 - 217 4,686 4,606 9,143 - 20,983

Depreciation for the year 

2017 (Included in selling and administrative expenses) 3,403

2018 (Included in selling and administrative expenses) 3,419

As at 31 December 2018, 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 43 million (2017: Baht 36 million) (The Company only: Baht 39 million,

2017: Baht 36 million).

In addition, the Group evaluated impairment of machinery by comparing the carrying amount of the cash 

generating units to their recoverable amounts. The recoverable amounts are determined based on the value 

in use by using cash flow projections approved by the management, and discounting to their present value 

using the pre-tax discount rate reflecting specific risks relating to the Group.
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16. Intangible assets

The net book value of intangible assets as at 31 December 2018 and 2017 is presented below. 
(Unit: Thousand Baht)

Computer software
Consolidated financial 

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Cost 3,817 3,299 3,614 3,096
Less: Accumulated amortisation (2,991) (2,763) (2,861) (2,656)
Net book value 826 536 753 440

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2018 and 2017 is presented below.

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial 

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Net book value at beginning of year 536 765 440 643
Acquisition of computer software 518 31 518 31
Amortisation during the year (228) (260) (205) (234)
Net book value at end of year 826 536 753 440

17. Bank overdrafts

(Unit: Thousand Baht)

Interest rate 
Consolidated / separate  financial 

statements
(% per annum) 2018 2017

Bank overdrafts MOR 885 -

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

Consolidated financial 

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Trade payables - related parties 12 47 4,394 8,983
Trade payables - unrelated parties 96,629 97,096 93,304 91,601

Other payables - related parties 293 1,652 293 1,480
Other payables - unrelated parties 7,588 4,978 6,802 4,111
Other payables - accrued construction 274 1,953 274 1,953
Accrued expenses - related parties - 80 - 80
Accrued expenses - unrelated parties 13,577 13,384 13,370 13,198
Total trade and other payables 118,373 119,190 118,437 121,406
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19. Other current liabilities 
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial  

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Accrued withholding tax 6,083 5,451 5,951 5,287
Accrued dividend 5,670 5,506 5,670 5,506
Deposit from customers 1,188 1,188 1,188 1,188
Others 5,718 2,811 5,445 2,646
Total other current liabilities 18,659 14,956 18,254 14,627

20. Provision for long-term employee benefit

Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees 

after they retire and other long-term employee benefits from the Company, is as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial  

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Provision for long-term employee benefits at 

   beginning of year

18,076 17,085 14,715 13,579

Included in profit or loss:
   Current service cost 3,168 2,738 2,384 2,155
   Interest cost 472 465 402 397
   Write off during the year - (553) - -
   Actuarial loss (gain) of other long-term employee benefits
   Demographic assumptions changes - 37 - 31
Financial assumptions changes - 141 - 116
   Experience adjustments - (456) - (367)
   Included in other comprehensive income:
   Actuarial loss (gain) arising from
      Demographic assumptions changes - 291 - 255
      Financial assumptions changes - 813 - 698
      Experience adjustments - (854) - (846)
Benefits paid during the year (3,962) (1,631) (2,572) (1,303)
Provision for long-term employee benefits at end of year 17,754 18,076 14,929 14,715



188 ANNUAL REPORT 2018

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

administrative expenses of Baht 3,640 thousand (the Company only: Baht 2,786 thousand) (2017: Baht 2,650 

thousand, the Company only: Baht 2,552 thousand)

The Company and its subsidiary expect to pay Baht 1.78 million of long-term employee benefits during the next 

year (The Company only: Baht 1.63 million) (2017: Baht 4.60 million, The Company only: Baht 2.84 million).

As at 31 December 2018, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 9.03 years 

and 5.79 years (The Company only: 9.03 years) (2017: 9.03 years and 5.79 years, The Company only: 9.03 years). 

Key actuarial assumptions used for the valuation are as follows:
(Unit: Percent per annum)

Consolidated financial  

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Discount rate 1.89% - 2.24% 1.89% - 2.24% 2.24% 2.24%

Salary increase rate 5% 5% 5% 5%

Staff turnover rate 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 2018 and 2017 is summarised below: 
(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2018
Consolidated financial statements Separate financial statements

Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1%

Discount rate (1.74) 2 (1.51) 1.73

Salary increase rate 1.85 (1.63) 1.61 (1.42)

Staff turnover rate (1.85) (1.02) (1.60) 0.84

(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2017
Consolidated financial statements Separate financial statements

Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1%

Discount rate (1.33) 1.53 (1.14) 1.31

Salary increase rate 1.22 (1.09) 1.06 (0.94)

Staff turnover rate (1.41) 0.80 (1.21) 0.67
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On 13 December 2018, the National Legislative Assembly passed a resolution approving the draft 

of a new Labour Protection Act, which is to be published in the Royal Gazette. The new Labour 

Protection Act stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for an 

uninterrupted period of twenty years or more. Such employees are entitled to receive compensation 

of not less than that of the last 400 days, based on the final wage rate. This change is considered 

a post-employment benefits plan amendment and the Company and its subsidiary have additional 

liabilities for long-term employee benefits of Baht 3.6 million (The Company only: Baht 3.2 million). 

The Company and its subsidiary will reflect the effect of the change by recognising past services costs 

as expenses in the income statement of the period in which the law is effective.

21. 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% of its net profit after deducting accumulated deficit brought 

forward (if any), until the reserve reaches 10% of the registered capital. The statutory reserve is not 

available for dividend distribution. At present, the statutory reserve has fully been set aside.

22. Expenses by nature 

Significant expenses classified by nature are as follows:
 (Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial  

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Purchase of finished goods 666,810 679,668 749,835 759,857
Salaries and wages and other employee benefits 105,388 106,170 88,039 86,985
Depreciation 25,519 24,231 23,042 21,666
Amortisation expenses 228 260 205 234
Repairs and maintenance expenditure on property 

   and equipment

5,004 5,352 2,846 2,911

Allowance for doubtful debt (reversal) (1,684) 1,820 (1,642) 711
Write-off of accounts receivable 1,169 12,739 1,169 7,323
Reduction of cost of inventory to net realisable value 1,589 1,064 1,379 748
Provision for long-term employee benefit 3,640 2,650 2,786 2,552
Operating lease expense 1,979 1,844 1,735 1,556
Loss on impairment of investment in subsidiary - - 18,561 -
Loss on impairment of equipment 12,507 - - -
Raw materials and consumables used 58,919 60,055 - -
Changes in inventories of finished goods and

   work in process

(5,880) 28,302 (1,229) 32,728



190 ANNUAL REPORT 2018

23. Income tax

23.1 Income tax expenses

Income tax expenses for the years ended 31 December 2018 and 2017 are made up as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial  

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Current income tax:
Current income tax charge during the year 36,501 35,906 36,501 35,906
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of

   temporary differences  (1,296) (522) (1,968) (579)
Income tax expense reported in the

   statements of comprehensive income 35,205 35,384 34,533 35,327

The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below.
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial  

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Accounting profit before tax 165,591 173,404 166,831 182,762

Applicable tax rate (%) 20 20 20 20
Accounting profit before tax multiplied by

   income tax rate 33,118 34,681 33,366 36,552
Effects of:

Non-deductible expenses 567 2,610 560 1,512
Additional deductible expense allowed (253) (263) (8) (18)
Tax exempted income (1,593) (2,932) (1,593) (2,932)
Others (1,292) 22 (1,370) 22

Temporary differences which may not be utilised 2,968 477 3,578 191
Unused tax losses which may not be utilised 1,690 1,057 - -
Total 2,087 971 1,167 (1,225)
Income tax expenses reported in the statements  

   of comprehensive income 35,205 35,384 34,553 35,327
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23.2 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 2018 and 2017 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial 

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

Deferred tax relating to income tax effect of:

Actuarial losses - 50 - 21

23.3 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
2018 2017 2018 2017

Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories 1,648 - 1,648 -
   Provision for long-term employee benefits 2,986 3,615 2,986 2,943
Total 4,634 3,615 4,634 2,943
Deferred tax liabilities
   Accumulated depreciation - Plant and equipment 3,946 4,614 3,946 4,613
   Deferred rental income 673 283 673 283
Total 4,619 4,897 4,619 4,896
Deferred tax assets - net 15 671 15 -
Deferred tax liabilities - net - 1,953 - 1,953

As at 31 December 2018, the Company and its subsidiary had temporary differences totaling Baht 13.6 million 

(2017: Baht 20.4 million) (The Company only: Baht 17.9 million, 2017: Baht 17.9 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.

As at 31 December 2018, the subsidiary had unused tax losses totaling Baht 13.7 million (2017: Baht 5.3 million). 

Deferred tax assets have not been recognised as the subsidiary believes future taxable profits may not be 

sufficient to allow utilisation of the unused tax losses.
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Details of expiry date of unused tax loss are summarised as below:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial 

statements

Separate financial 

statements
2018 2017 2018 2017

As at 31 December 2022 5,290 5,290 - -

As at 31 December 2023 8,448 - - -

13,738 5,290 - -

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

2018 2017 2018 2017 2018 2017
(Thousand

Baht)

(Thousand

Baht)

(Thousand

shares)

(Thousand

shares)
(Baht) (Baht)

Basic earnings per share

Profit attributable to equity 

holders of the Company

130,550 138,108 17,850 17,850 7.31 7.74

Separate financial statements

Profit for the year 
Weighted average number 

of ordinary shares
Earnings per share

2018 2017 2018 2017 2018 2017
(Thousand

Baht)

(Thousand

Baht)

(Thousand

shares)

(Thousand

shares)
(Baht) (Baht)

Basic earnings per share

Profit attributable to equity 

holders of the Company

132,298 147,435 17,850 17,850 7.41 8.26
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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.

The Company and its subsidiary aggregated the operating segments of fire alarm and safety box and 

presented them as security equipment segment. The aggregated operating segments have similar 

economic characteristics and are similar in 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 2018 and 2017, respectively.
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Geographic information

The Company and its subsidiary are operated only in Thailand. As a result, all of the revenues and assets 

as reflected in these financial statements pertain to the aforementioned geographical reportable segment.

Major customer

For the year 2018, the Company and its subsidiary had revenue from a major customer in the amount 

of Baht 172 million arising from sales belonging to the chemical product segment (2017: the Company 

and its subsidiary had revenue from a major customer in the amount of Baht 131 million arising from 

sales belonging to 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 rates of 3% or 5% of the employee basic salary based on the length of employment 

and the employees voluntarily contribute to the fund monthly at the rates between 3% and 15% of 

the 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. The contributions for the year 2018 

amounting to approximately Baht 1.52 million (2017: Baht 1.62 million) (The Company only: Baht 1.20 million

2017: Baht 1.29 million) were recognised as expenses.

27. Dividends

Dividends Approved by
Total dividends

(Million Baht)

Dividend per share

(Baht)

Final dividends for 2016 Annual General Meeting of the 

shareholders on 27 April 2017

89.25 5.00

Final dividends for 2017 Annual General Meeting of the 

shareholders on 19 April 2018

80.32 4.50

There were 900 shares that were not entitled to dividend payment, totaling Baht 4,050 (2017: Baht 

4,500), from the Company as their depository terms were not in compliance with the practices of 

Thailand Security Depository Co., Ltd. Therefore, the Company recognised for actual dividend paid 

amounting to Baht 80.32 million (2017: Baht 89.25 million) in the financial statements.
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28. Commitments and contingent liabilities

28.1 Capital commitment

As at 31 December 2018, the Company had capital commitments of approximately Baht 0.8 million 

(2017: Baht 2.0 million), relating to the construction of building improvement for rent.

28.2 Operating lease agreement commitments

The Company and its subsidiary entered into several agreements in respect of the lease of land, building 

space and equipment. The terms of the agreements are generally between 1 to 4 years.

Future minimum lease payments of the Company and its subsidiary required under these non-cancellable 

operating lease contracts are as follows:
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
2018 2017 2018 2017

Payable:
   In up to 1 year 1.2 0.8 1.2 0.8
   In over 1 and up to 4 years 0.3 0.7 0.3 0.6

28.3 Guarantees

a) The Company has guaranteed bank credit facilities of its subsidiary company amounting to Baht 

5 million (2017: Baht 5 million).

b) As at 31 December 2018, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 12 million

(2017: Baht 11 million) issued by banks on behalf of the Company and its subsidiary, mainly 

provided for the use of electricity, and certain performance bonds as required in the normal 

course of business. (The Company only: Baht 10 million, 2017: Baht 9 million).

28.4 Letter of credit

As at 31 December 2018, the Company had unused letter of credit amounting to USD 47,288

(2017: USD 74,032). (The Company only: USD 22,874). 

28.5 Litigation 

On 17 August 2017, a plaintiff filed a civil lawsuit against the Company with the Samut Prakan Provincial Court, 

claiming damages amounting to Baht 1.2 million for a car accident caused by the Company’s driver. The Company 

was sued as the second defendant, as the employer of the driver, and The Viriyah Insurance Public Company 

Limited was sued as the third defendant, as the insurer of non-life insurance for the car involved in the accident. 

There was a conciliation meeting on 24 April 2018, at which the lawyer of the joint defendant (The Viriyah 

Insurance Public Company Limited) agreed to pay compensation of Baht 0.6 million to the plaintiff,

in accordance with the plaintiff’s proposal. Subsequently, on 24 May 2018, the plaintiff received the compensation 

of Baht 0.6 million from the joint defendant (The Viriyah Insurance Public Company Limited), and since there was 

no intention to pursue the case further the plaintiff petitioned to withdraw the case filed against all defendants 

on the same date.
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29. Fair value hierarchy

As at 31 December 2018 and 2017, the Company and its subsidiary had the assets and liabilities that 

were measured at fair value using different levels of inputs as follows:
(Unit: Million Baht)

Consolidated Financial Statements
As at 31 December 2018

Level 1 Level 2 Level 3 Total

Assets for which fair value is disclosed
Other investments - Unit trust - 114 - 114
Investment properties - - 1,533 1,533
Liabilities for which fair value is disclosed
Derivatives - Foreign currency forward contracts - 1 - 1

(Unit: Million Baht)

Consolidated Financial Statements
As at 31 December 2017

Level 1 Level 2 Level 3 Total

Assets for which fair value is disclosed
Other investments - Unit trust - 115 - 115
Investment properties - - 1,508 1,508
Liabilities for which fair value is disclosed
Derivatives - Foreign currency forward contracts - 2 - 2

(Unit: Million Baht)

Separate Financial Statements
As at 31 December 2018

Level 1 Level 2 Level 3 Total

Assets for which fair value are disclosed
Other investments - Unit trust - 114 - 114
Investment properties - - 1,653 1,653
Liabilities for which fair value are disclosed
Derivatives - Foreign currency forward contracts - 1 - 1

(Unit: Million Baht)

Separate Financial Statements
As at 31 December 2017

Level 1 Level 2 Level 3 Total

Assets for which fair value is disclosed
Other investments - Unit trust - 115 - 115
Investment properties - - 1,613 1,613
Liabilities for which fair value is disclosed
Derivatives - Foreign currency forward contracts - 2 - 2
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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.

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 manufacturers and distributors.

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 2018 and 2017, 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
2018

Fixed interest rates
Floating

interest rate

Non- 
interest
bearing

Total
Effective

interest rateWithin
1 year

1-5
years

Over
5 years

Financial assets
Cash and cash equivalents - - - 539 - 539 Note 7
Current investments 525 - - - - 525 Note 8
Trade and other receivables - - - - 164 164 -
Other investments - - - - 100 100 -

525 - - 539 264 1,328
Financial liabilities
Trade and other payables - - - - 118 118 -
Deposit from customers - - - - 25 25 -

- - - - 143 143
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           (Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements

2017

Fixed interest rates
Floating

interest rate
Non- interest

bearing
Total

Effective
interest rateWithin

1 year
1-5

years
Over

5 years

Financial assets

Cash and cash equivalents - - - 176 - 176 Note 7

Current investments 844 - - - - 844 Note 8

Trade and other receivables - - - - 189 189 -

Other investments - - - - 100 100 -

844 - - 176 289 1,309

Financial liabilities

Trade and other payables - - - - 115 115 -

Deposit from customers - - - - 24 24 -

- - - - 139 139

(Unit: Million Baht)

Separate financial statements

2018

Fixed interest rates
Floating

interest rate
Non- interest

bearing
Total

Effective
interest rateWithin

1 year
1-5

years
Over

5 years

Financial assets

Cash and cash equivalents - - - 528 - 528 Note 7

Current investments 525 - - - - 525 Note 8

Trade and other receivables - - - - 164 164 -

Other investments - - - - 100 100 -

525 - - 528 264 1,317

Financial liabilities

Trade and other payables - - - - 118 118 -

Deposit from customers - - - - 26 26 -

- - - - 144 144
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 (Unit: Million Baht)

Separate financial statements

2017

Fixed interest rates
Floating

interest rate

Non- 
interest
bearing

Total
Effective

interest rateWithin
1 year

1-5
years

Over
5 years

Financial assets

Cash and cash equivalents - - - 173 - 173 Note 7

Current investments 835 - - - - 835 Note 8

Trade and other receivables - - - - 187 187 -

Other investments - - - - 100 100 -

835 - - 173 287 1,295

Financial liabilities

Trade and other payables - - - - 117 117 -

Deposit from customers - - - - 24 24 -

- - - - 141 141

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. 

As at 31 December 2018 and 2017, the balances of financial assets and liabilities denominated in foreign 

currencies are summarised below.

Foreign currency

Consolidated financial statements
Financial assets Financial liabilities Average exchange rate

2018
(Million)

2017
(Million)

2018
(Million)

2017
(Million)

2018 2017
(Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 0.40 0.73 2.71 2.71 32.2848-32.6148 32.5146 - 32.8472

Euro - - 0.01 - 37.4882 -

Foreign currency

Separate financial statements
Financial assets Financial liabilities Average exchange rate

2018
(Million)

2017
(Million)

2018
(Million)

2017
(Million)

2018 2017
(Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 0.40 0.73 2.71 2.68 32.2848-32.6148 32.5146 - 32.8472

Euro - - 0.01 - 37.4882 -
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As at 31 December 2018 and 2017, foreign exchange contracts outstanding are summarised below. 

As at 31 December 2018

Foreign currency

Outstanding 

amount bought

(Million)

Outstanding 

amount sold

(Million)

Forward rate for

outstanding amount

(Baht per foreign 

currency unit)

Maturity

The Company

US dollar 1.95 - 32.4350-33.2940 18 January 2019 to

21 June 2019

US dollar - 0.23 32.3500-32.6500 9 April 2019 to

24 May 2019

Euro 0.01 - 38.1750 17 May 2019

Subsidiary

US dollar 0.02 - 32.8500 24 May 2019

As at 31 December 2017

Foreign currency

Outstanding 

amount bought

(Million)

Outstanding 

amount sold

(Million)

Forward rate for

outstanding amount

(Baht per foreign 

currency unit)

Maturity

The Company

US dollar 2.20 - 33.0050 – 33.8025 17 January 2018 to 

12 March 2018

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
 As at

31 December 2018
As at

31 December 2017
 As at

31 December 2018
As at

31 December 2017
Fair value
Gain/(Loss)

Fair value
Loss

Fair value
Gain/(Loss)

Fair value
Loss

Derivatives

Forward exchange contracts    

   (Bought)

(0.55) (1.63) (0.54) (1.63)

Forward exchange contracts 

   (Sold)

0.04 - 0.04 -



203White Group Public Company Limited

The methods and assumptions used by the Company and its subsidiary in estimating the fair value 

of financial instruments are as follows:

a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash and cash 

equivalents, accounts receivable, and accounts payable, their carrying amounts in the statement 

of financial position approximate their fair value.

b) 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 2018, 

the Group’s debt-to-equity ratio was 0.11:1 (2017: 0.11:1) and the Company’s was 0.11:1 (2017: 0.11:1).

32. Reclassification

Certain amounts in the consolidated statement of comprehensive income for the year ended 31 

December 2017 have been reclassified to conform to the current period’s classification but with no 

effect to previously reported profit or shareholders’ equity. The reclassifications are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separated financial statement
For the year ended 31 December 2017

As reclassified
As previously 

reported
As reclassified

As previously 

reported

Selling expenses 41,902 38,033 39,872 36,004

Administrative expenses 89,049 92,918 73,712 77,580

33. Approval of financial statements

These consolidated and separate financial statements have been approved by the Board of Directors 

on 22 February 2019.
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 Management Explanation and Analysis

Operating Results

Thailand’s economy accelerated notably in 2018, GDP expanded to 4.3%. After years of lagging its neighbors, Thailand’s 

economy is finally catching up with the economic boom in Southeast Asia, fueled by a global trade recovery and a 

flood of visitors from China. The government is ramping up spending on infrastructure projects to support growth.

The company profit attributable to equity holders of the Company baht 130.6 million, decrease 5.5 percent from 

prior year. Earning per share was 7.31 Baht.

Revenues:

The Company’s total revenues dropped 0.7 percent to baht 1,140.6 million from baht 1,132.2 million in the 

previous year, the details of which were as follows:

Industrial Chemicals Trading Business

The income from selling industrial chemicals increased by 1.6 percent to baht 991.6 million from baht 976.4 million in 

the previous year. Although most businesses were adversely affected by the economic slowdown, the Company was 

able to expand the market of Lubricant Oil & Petrochamical and Electronic which total revenue increased over last year.

In addition, commission income from this business decreased 27.5 percent to baht 8.0 million to baht 5.8 million.

Property Rental Business

The income from rental properties decreased by 9.3 percent from baht 119.4 million to baht 108.3 million in the 

previous year. This was mainly attributable to some tenants did not renew Lease Contract upon its expiration.

Noteworthy was the fact that the rental from third parties accounted for 97.0 percent while the rental from 

the related parties accounted for only 3.0 percent.

Security, Fire Alarm Business and service

The income from selling safes and fire alarm systems as well as from providing related services amounted to

baht 9.7 million, a decrease of 44.3 percent from previous year. The decrease was mainly due to the slowdown in 

the real estate business.

Oleochemicals Business

In March 2013, the Company purchased an Oleochemical production facility which is located in Navanakorn Industrial 

Estate. The Company made investments to modify the machinery and streamline the production processes. The objectives 

were to enhance efficiency and to reduce costs. Moreover, the Company developed new products that met customer 

needs. The plant produced products for many industries including, among others, car tyres, laundry detergents and 

cleaning products, paints and surface coatings. Approximately 91.0 percent of productions are for domestic market and 

9.0 percent for export. Domestic market revenue decreased by 0.5 percent from 2017 so as export.
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Other Income

Other income decreased by 17.4 percent from baht 27.4 million to baht 22.6 million in the previous year, 

mainly due to lower interest rate and others.

Grossprofit:

Grossprofit of the Company and its subsidiary decreased by 2.2 percent from baht 287.9 million to baht 281.6 million.

This could be categorized by type of business as follows:

Chemicals Trading Business

Grossprofit from chemicals trading business amounted to baht 222.0 million, an increase of baht 9.4 million or 

4.4 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. 

Property Rental Business

Grossprofit from propertyrental business amounted to baht 52.5 million, a decrease baht 12.5 million or 19.2 percent

from previous year. This was mainly due to some tenants did not renew Lease Contract upon its expiration.

Security and Fire Alarm Business

Grossprofit from security and fire alarm business amounted to baht 3.7 million, a decrease of baht 2.0 million 

or 35.3 percent from the previous year. This was mainly due to sales contraction and the increase in cost of 

this business.

Oleochemical Business

Grossprofit of baht 3.5 million decrease by baht 1.2 million or 25.1 percent due to contraction of tyre business 

and export, increasing cost of raw materials in agriculture, production volume below break-even point. This 

profit has been included in Chemical Trading Business.

Expenses

Selling and administrative expenses and other expenses decreased by 2.3 percent or baht 3.3 million from 

previous year from baht 142.0 million to baht 138.7 million mainly due to loss on asset impairment of baht 

13 million, unrealized loss of foreign exchange and corporate income tax decreased by baht 0.2 million or 0.5 

percent from previous year from baht 35.4 million to baht 35.2 million.

Profit for the Year

The total profit attributable to equity of the company for the year 2018 decreased by 5.5 percent from previous 

year from baht 138.1 million to baht 130.4 million.
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Earnings per Share
The earnings per share was baht 7.31, compared to the earnings per share of previous year at baht 7.74.

Financial Position
Assets
As of 31 December 2018, the total assets of the Company and its subsidiary amounted to baht 2,003.0 million, 

an increase of baht 57.2 million or 2.9 percent over previous year. The related details are as follows:

Unit: Million Baht

As of 31 Dec 2018 As of 31 Dec 2017 Increase (Decrease) %

Current Assets 1,495.4 1,413.9 81.5 5.8

Non-current Assets 507.6 531.9 (24.3) (4.6)

Total Assets 2,003.0 1,945.8 57.2 2.9

Current Assets
As of 31 December 2018, the current assets amounted to baht 1,495.4 million, an increase of baht 81.5 million 

from previous year. This was mainly due to the following:

• Cash and cash equivalents increased by baht 363.6 million.

• Short-term investments decreased by baht 319.0 million. The net was derived from the operation profit 

after dividend paid.

• Trade and other receivables decreased by baht 24.3 million or by 12.9 percent from previous year.

• Short-term loans and accrued interest from related parties increased by baht 53.0 million.

• Inventories (net) amounted to baht 204.9 million, increased baht 9.2 million.

• Other current assets amounted to baht 9.0 million, increased baht 1.0 million from previous year.

Non-current Assets
As at 31 December 2018, the non-current assets amounted to baht 507.6 million, decreased baht 24.3 million 

or by 4.6 percent from previous year, with details as follows:

• Other investments remained unchange from previous year. The company had investment in property fund 

units which were purchased at a cost of baht 100 million. 

• Investment properties decreased by baht 9.8 million, due to deprecation and amortization.

• Property, plant and equipment decreased by baht 16.1 million.

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

• Deferred tax asset and other non-current assets increase by baht 1.3 million.
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Quality of Assets
The Company and its subsidiary performed impairment reviews in 2018 for land, building and equipment or 

other intangible assets of which market value had been disclosed in financial remarks. 

Trade and Other Receivables
As of 31 December 2018, trade and other receivables amounted to baht 164.2 million the details were 

summarized as follows:
Units : Million Baht

Types of Account Receivables Amount %

Account receivables - related parties 0.1 0

Account receivables - non-related parties 169.9 103.5

Other receivables 1.1 0.7

Less allowance for doubtful debts (6.9) (4.2)

Total trade and other receivables 164.2 100.0

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 2018 was 59 days,

compared with previous year’s average collection period of 66 days.

The allowance for doubtful debts of the Company and its subsidiary amounted to baht 6.9 million.

The management believed that no additional credit risk beyond the amounts provider.

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 4.0 times, compared to previous year’s inventory turnover 

at 4.2 times. The average selling period was 91 days compared with previous year at 87 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 2018 was 9.6 times, compared to 9.5 times in previous year.

This indicated liquidity improvement.
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Sources of Funds

As of 31 December 2018, the total liabilities and shareholders’ equity of the Company and its subsidiary 

amounted to baht 2,003.0 million, an increase of baht 57.2 million or 2.9 percent from the previous year. The 

related details were as follows:
Unit : Million Baht

As of

31 Dec 2018

As of

31 Dec 2017

Increase 

(Decrease)
%

Current Liabilities 155.3 148.4 6.9 4.6

Non-current Liabilities 42.7 42.4 0.3 0.7

Total Liabilities 198.0 190.8 7.2 3.8

Shareholders’ Equity 1,805.0 1,755.0 50.0 2.9

Total Liabilities and Shareholders’ Equity 2,003.0 1,945.8 57.2 2.9

Liabilities
The current liabilities amounted to baht 155.3 million, increased baht 6.9 million from previous year. This was 

mainly due to the increase of baht 0.9 million in bank overdraft, decrease of baht 0.8 million in trade and other 

payables, while increase of baht 3.1 million in income tax payable and increase of baht 3.7 million in other 

current liabilities. 

The non-current liabilities amounted to baht 42.7 million, which increase by baht 0.3 million from previous year. 

This was due to the increase of baht 2.6 million in deposits from customers, the decrease of baht 0.3 million in 

the provision for long-term employee benefits and the decrease of baht 2.0 million in deferred tax.

The shareholders’ equity amounted to baht 1,805 million, an increase of baht 50.0 million from the previous year. 

This was mainly due to the performance in 2018 with a net profit of baht 130.4 million and the dividend payment 

of baht 80.3 million and equity attributable to non-controlling interests of the subsidiary baht (0.2) million.

Statements of Cash Flows 
As of 31 December 2018, the cash and cash equivalents of the Company and its subsidiaries amounted to 

539.4 million Baht, the details of which were as follows:
Units: Million Baht

2018 2017
Increase 

(Decrease)
%

Net cash from operating activities 168.7 114.0 54.7 48.0

Net cash from (used in) investing activities  273.9  (299.2) 573.1 (191.5)

Net cash used in financing activities (78.9) (88.4) (9.4) (10.6)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 363.6  (273.6) 637.2 (232.9)

Cash and cash equivalents at the beginning of year 175.7 449.3 (273.6) (60.9)
Cash and cash equivalents at end of year 539.4 175.7 363.6 206.9
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2. Details of directors of subsidiaries

Information on the positions of executives in the company and subsidiaries

Name of Director Company Subsidiary Company                                            

1). Mr. Aswin Techajareonvikul A B

2). Mr. Somchai Chaisuparakul B  

3). Mr. Sutthichai Sungkamanee B

4). Mrs. Pimpana Peetathawatchai B

5). Pol.Lt.Gen Patrachai Hiranyaveja B

6). Mrs. Kamonwan Sivaraksa B

7). Miss Nutt-hathai Thanachaihirunsiri B B

Subsidiary Company Remark

1.  F.B. (Thailand) Limited A = Chairman

B = Director

Important information of the subsidiary
 1. List of authorized directors of subsidiaries

Subsidiary Company :
F.B. (Thailand) Limited

 1. Mr. Aswin Techajareonvikul

 2. Miss Nutt-hathai Thanachaihirunsiri

The Names and number of directors who have authority to sign on behalf of the Company are as follows: 

Two directors jointly sign and affixes the company seal.
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White Group Public Company Limited

75 Soi Rubia Sukhumvit 42 Road, Prakhanong,

Klongtoey Bangkok 10110

Tel. 66 (0) 2390-2445-54 , 66 (0) 2391-7648-53

Fax 66 (0) 2381-9990 , 66 (0) 2381-2975

info@whitegroup.co.th

บริษัท ไว�ท�กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

0-2390-2445-54 , 0-2391-7648-53

0-2381-9990 , 0-2381-2975

info@whitegroup.co.th
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