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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

พันธกิจ
พันธกิจของเรา คือ การจัดหาสินค้าเพื่อบริการให้กับลูกค้า ซ่ึงช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าส�าเร็จรูป 
ของลูกค้าเพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นเราจะรักษาอัตราการเติบโตในธุรกิจ 
จัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย

 การจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นน�าของโลก เพื่อสามารถรับประกันการบริการแก่ลูกค้า 
  ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ
 ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดฝึกอบรมพนักงานและจัดสัมมนาแก่ลูกค้าเพื่อให้ 
 ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต
 มีบทบาทในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร

นายสุทธิชัย สังขมณี
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลต�ารวจโท ภทัรชยั หริญัญะเวช 
- กรรมการอสิระ
- กรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนทัธ์หทยั ธนชยัหิรญัศริิ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

นางกมลวรรณ ศิวรักษ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล       
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 27 พฤศจิกายน 2561
อายุ : 43 ปี 

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี 5 เดือน 

การศึกษา
• ปริญญา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
• ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา
• ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 3/2014 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด
• หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 10/2556
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) class 6/2013 สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Director Diploma Examination สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• Role of the Chairman Program  
• Director Certification Program 

ประสบการณ์การท�างาน 
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง     บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน     บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 - 12 พ.ย. 2562 กรรมการบริหารเพื่อสังคม    บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ     บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2551 - ก.ค. 2555   กรรมการผู้จัดการใหญ่    บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2550 - พ.ย. 2560 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2559 - ปจัจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน)
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร     บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน)
พ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน)
ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ      บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด   
         (เดิมชื่อบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด)
การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



5

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

2. นายสุทธิชัย สังขมณี         
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 27 พฤศจิกายน 2561
อายุ : 63 ปี

การศึกษา 
• ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน/การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลกัสตูรการพฒันานกับรหิารระดบัสงู (นบส.) สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรอืน ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ     บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ      บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
2558 - 2561  กรรมการ      ธนาคารออมสิน
2557 - 2559  ผู้ตรวจราชการ      กระทรวงการคลัง
2556 - 2557  อธิบดีกรมสรรพากร      กระทรวงการคลัง

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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3. รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย      
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 23 มีนาคม 2543

อายุ : 55 ปี

การศึกษา 

• ปริญญาเอก สาขาการบัญชี Boston University สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Directors Certification Program 
(DCP) (ปี 2546)

ประสบการณ์การท�างาน 
2543 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

4. พลต�ารวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช  
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 20 ธันวาคม 2561
อายุ : 67 ปี 

การศึกษา 
•  นิติศาสตร์บัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2557   ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ   ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

5. นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ      
• กรรมการบริษัท 
• กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 27 พฤศจิกายน 2561
อายุ : 37 ปี 

การศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน 
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท     บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

6. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์  
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• และเลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 27 พฤศจิกายน 2561
อายุ : 51 ปี 

การศึกษา 
•  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2008 
• Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 11/2008
• Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 1/2011
• Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 6/2011

ประสบการณ์การท�างาน 
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท     บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน   เลขานุการคณะกรรมการบริหาร  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
   และเลขานุการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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ส่วนที่ 1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภารกิจ            
ภารกิจของเรา คอื การจัดหาสนิค้าเพ่ือบริการให้กบัลกูค้า ซึง่ช่วยเพิม่ผลผลติและประสทิธภิาพในกระบวนการผลติของอตุสาหกรรม
หลากหลาย ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าส�าเร็จรูปของลูกค้าเพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น
เราจะรักษาอัตราการเติบโตในธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย
• การจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นน�าของโลก เพื่อสามารถรับประกันการบริการแก่ลูกค้า ทั้งในด้าน

คุณภาพของสินค้าและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ
• ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมท้ังจัดฝึกอบรมพนักงานและจัดสัมมนาแก่ลูกค้าเพื่อให้ก้าวทัน

เทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต
• มีบทบาทในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทด�าเนินกิจการเกี่ยวกับการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ส�าหรับการใช้เฉพาะอย่าง อันได้แก่ เคมีภัณฑ์
อตุสาหกรรมน�า้มนัและปิโตรเคม ีเคมภีณัฑ์อตุสาหกรรมอาหาร เคมวิีเคราะห์และอปุกรณ์ห้องปฎบัิติการ เคมภีณัฑ์อตุสาหกรรม
เคลือบผิวและพลาสติก  เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ธุรกิจการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  และมีการร่วมลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจด้านการน�าเข้าและ
จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจร่วมลงทุน/

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย)

ผลติสารเคมปีระเภทกรดไขมัน 
ผลิตและจ�าหน่ายสินค้า

โอลิโอเคมิคัล

100% 100%

99.18%
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นโยบายการประกอบธุรกิจ
นโยบายการประกอบธุรกิจ ส�าหรับธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมยังคงเหมือนเดิม คือ การเพิ่มยอดขายของธุรกิจ
เคมีภัณฑ์โดยเน้นเคมีภัณฑ์เฉพาะอย่าง อันได้แก่ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร เคมี
วิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิว และผลิตภัณฑ์เคมีกรดไขมันซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมยาง
รถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง 

บริษัทฯ จะยังคงแสวงหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจในประเทศต่อไปซึ่งรวมถึงการซื้อทรัพย์สินและซื้อธุรกิจที่จะเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของบริษัทและท�าให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความท้าทายและสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�าคัญ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลด้ิง จ�ากัด ได้ซ้ือและรับโอนหุ้นของบริษัทฯเพิ่มอีกจ�านวน 7,649,225 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 42.85 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯส่งผลให้บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด ถือหุ้นของ 
บริษัทฯเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 16,617,043 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.09 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ ด�าเนินการโดย
% 

การถือหุ้น 
ของ

บริษัท

2562/2019 2561/2018 2560/2017

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

• ธุรกิจน�าเข้าและ
จัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์        
อุตสาหกรรม
• ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
• ผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์โอล ิโอเคมคิลั

บรษิทั ไว้ท์กรุป๊ จ�ากดั    
(มหาชน)

บริษัทย่อย
บริษัท เอฟ บี
(ประเทศไทย) จ�ากดั

99.18

908.2

131.5

1.6

 87.2
 

12.6   
 

 0.2
  

 985.8

 108.3

9.7

 89.3

 9.8   
 

 0.9
  

 968.3   

 119.4 

17.4   
  

87.6

10.8 

1.6

รวม 1,041.3   100.0 1,103.8 100.0 1,105.1  100.0

หมายเหตุ : รายได้ของบริษัทย่อยแสดงรวมในงบการเงินรวม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2510 ภายใต้ช่ือบริษัท ไว้ท์แอนด์โก จ�ากัด และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2522 ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

1) ธุรกิจด้านการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
2) ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
3) ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย   

ธุรกิจด้านการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
ธรุกิจด้านการน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์อตุสาหกรรม ทีม่คีณุภาพสงูจากบรษิทัผูผ้ลติชัน้น�าของโลกนีถ้อืเป็นธรุกจิหลกัของ 
บริษัทฯ เพราะประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจมากว่า 51  ปี จนปัจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในอุตสาหกรรมไทย

แม้การแข่งขันโดยทั่วไปยังคงรุนแรงทั้งด้านราคาและคุณภาพของสินค้า แต่ปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนท�าให้ธุรกิจนี้สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนประสบความส�าเร็จคือ
• การมีการวางแผนและใช้กลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม  ท�าให้สินค้าของ 

บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้
• การมีทีมงานการตลาดและการขาย ที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน มีความรู้ทางด้านเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม 

อุตสาหกรรม มีการติดตามวิวัฒนาการทางเทคนิคใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดให้ดีขึ้น

• การมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีระบบการจัดการคลังสินค้าและระบบจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 
9001:2015  และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งศูนย์กระจายสินค้าก็ตั้งอยู่ในท�าเลท่ีสะดวกบนถนน 
บางนา-ตราด ใกล้สนามบนิสวุรรณภมู ิจงึช่วยสนบัสนนุการขายและสร้างความพอใจให้ลูกค้า เนือ่งจากสามารถจดัส่งสนิค้า
ให้ลูกค้าได้ภายในก�าหนดเวลา

• มีการขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล

บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้ามันและปิโตรเคมี 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ สารเคมีส�าหรับกระบวนการผลิตและการกลั่นน�้ามัน (Refinery Additives) สารเพ่ิม
คุณภาพในน�้ามันหล่อลื่น (Lubricant Additives) สีผสมในน�้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น (Liquid Dye) น�้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน
ชนิดพิเศษ (Specialty Base Oil) รวมทั้งสารหน่วงไฟ (Flame Retardant) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งต้นน�้าและปลายน�้า

ในปี 2562 มีภาวะการแข่งขันในตลาดสูง เนื่องจากสภาวการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่แผนกยังรักษาฐานการ
ตลาด และสัดส่วนการตลาดไว้ได้ ด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดี สนับสนุนและให้ข้อมูลทั้งทางเทคนิคและการตลาด ร่วมกัน
พัฒนากับทีมงานของคู่ค้าเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม
น�้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอีกด้วย  
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร
ในปี 2562 จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการออกสินค้าใหม่ๆ สู่ในตลาดน้อยลง แต่แผนกยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการ
ตลาดไว้ได้  อันเป็นผลมาจากกลยุทธ์การท�างานร่วมกับลูกค้าในผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงตัวอย่างต้นแบบ ช่วยประเมินความเป็น
ไปได้ในกระบวนการผลติ จนได้สนิค้าพร้อมขาย บรษิทัฯ ยังคงรุกหน้าในการสืบเสาะหาสนิค้าใหม่ๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของตลาด

เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
สินค้าของแผนกที่ส�าคัญได้แก่เคมีวิเคราะห์ (Analytical Reagents) อาหารเลี้ยงเชื้อส�าหรับห้องทดลอง (Culture Media) 
อุปกรณ์เครื่องแก้วห้องทดลอง (Laboratory Glassware) และสินค้าจ�าพวกวัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดย
ลูกค้าของธุรกิจกลุ่มนี้มีความหลากหลายมากได้แก่สถาบันวิจัยท้ังของรัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยราชการและ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ในปี 2562 ยอดขายโดยรวมลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีสาเหตุหลักจากกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจากความไม่ต่อเนื่อง
ของสินค้าบางตัวจากผู้ผลิต ท�าให้เกิดการทดแทนจากสินค้าของผู้อ่ืน รวมท้ังยอดขายท่ีลดลงของเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 
ส�าหรับเคมีวิเคราะห์ ยอดขายโดยรวมเติบโตจากปีที่ผ่านมา  เนื่องมาจากสามารถขยายตลาดได้ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้ง
สามารถขยายตลาดสินค้ากลุ่มวัสดุส้ินเปลืองได้เพ่ิมข้ึน โดยทางแผนกได้ใช้จุดแข็งของทีมขายท่ีมีฐานลูกค้าในการขยายสินค้า
กลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น 

ปี 2562 ตลาดอาหารเลีย้งเช้ือ เพือ่วเิคราะห์หาเช้ือปนเป้ือนในสนิค้ามกีารเตบิโตเลก็น้อย จากการส่งออกอาหารทีท่รงตวั  ค่าแรง
งานในประเทศที่สูงขึ้น ท�าให้ลูกค้าหันไปใช้ สินค้าอาหารเลี้ยงเช้ือส�าเร็จรูปพร้อมใช้ การใช้ชุดน�้ายาทดสอบ และการใช้เคร่ือง
วิเคราะห์อัตโนมัติ เพื่อให้ได้ผลทดสอบอย่างรวดเร็ว บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของการทดสอบมาโดยตลอด จึงได้
เพ่ิมคู้ค้าในการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อส�าเร็จรูป และชุดน�้ายาทดสอบ และคู่ค้าท่ีมีอยู่เดิมก็มีการพัฒนาเคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ  
จากการทีบ่รษิทัใช้กลยทุธ์การท�างานร่วมกนักบัลกูค้าในการให้ความรูท้างวชิาการ ให้ค�าปรกึษาในวธิกีารทดสอบของห้องปฏบิตัิ
การมาโดยตลอด ท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการบริการ และความสามารถในทางเทคนิคของบริษัท ซ่ึงตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ได้เป็นอย่างดี ทั้งสินค้าและบริการ

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก
สินค้าหลักเป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเคลือบผิวในอุตสาหกรรมสี 
พลาสติกและหมึกพิมพ์ ฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ ข้ึนกับสภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีใช้สีและพลาสติกด้วย ได้แก่ 
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก และธุรกิจก่อสร้าง ในปี 2562  ยอดขายลดลงเล็กน้อย  เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจในปี 2562  สภาพตลาดโดยรวมชะลอตัว ท�าให้มีผลต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งยังมีสินค้าส�าเร็จรูปจากจีนที่มี
ราคาถูกเข้ามาแข่งขันกับลูกค้าในประเทศ  จึงส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของธุรกิจในกลุ่มนี้  อย่างไรก็ตามทางแผนกได้มีการท�า
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางคู่ค้ารายใหม่ ในกลุ่มสารท�าละลายที่ใช้ในการผลิตสีเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ พยายามขยายตลาดโดยเน้นทางด้านสารเคมีท่ีช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคมีการ
ให้ค�าปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า เพื่อน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าสินค้าท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น
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ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโอลิโอเคมิคัล เป็นผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ อันได้แก่ น�้ามัน
ปาล์ม ร�าข้าว ถั่วเหลือง มะพร้าว รวมถึงไขสัตว์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน�้ามันเหล่านี้ สามารถเป็นใช้สารเคมีองค์ประกอบใน
อตุสาหกรรม ส�าหรบัอตุสาหกรรม ยางรถยนต์และแปรรปู น�า้มนัหล่อลืน่  น�า้มนัเคร่ือง ผลติภณัฑ์เคลอืบผวิ ส ีหมกึพมิพ์ พลาสติก 
ก่อสร้าง และ ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด สบู่ ครีมอาบน�้า และอีกหลากหลายอุตสาหกรรม

ภาพรวมในปี 2562 ทีผ่่านมา แผนกมยีอดขายเพิม่ขึน้จากการมีคูค้่าเพิม่ข้ึน และขยายฐานลูกค้าและสนิค้ากลุม่กรดไขมนั เข้าไป
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง  รวมถึงขยายสินค้าที่มีอยู่เข้าไปยังอุตสาหกรรมยางรถยนต์และแปรรูป น�้ามันหล่อลื่น  น�้ามัน
เครื่อง ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว สี หมึกพิมพ์ เป็นหลัก

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย  อาคารส�านักงาน  และคลังสินค้า
• อาคารส�านักงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 ประกอบด้วยอาคารส�านักงานให้เช่า 2 อาคาร มีพื้นท่ีรวม 

17,500 ตารางเมตร มสีิง่อ�านวยความสะดวกทดัเทียมอาคารส�านกังานช้ันน�า เช่น ห้องประชุมกลาง ห้องสมัมนา ร้านอาหาร 
และที่จอดรถที่เพียงพอส�าหรับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อ ทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช.ม.  

• คลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า ต้ังอยูท่ี ่ถนนบางนา – ตราด ก.ม. 18  ใกล้สนามบินสุวรรณภมู ิ มพีืน้ท่ีรวม  44,000  ตารางเมตร   
เป็นอาคารคลังสินค้าที่มีมาตรฐานสากล  และตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งส�านักงานผู้แทนในประเทศเมียนมาแล้ว มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและหาโอกาสในการขยายตลาดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

บริษัทย่อย
บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด
• โรงงานผลิตสารเคมีประเภทกรดไขมันประเภทต่างๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล โดยให้บริษัทแม่ คือ บริษัท  ไว้ท์กรุ๊ป 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ�าหน่าย

ลูกค้าเป้าหมาย  
คือ ผู้ผลิตสินค้าที่เน้นการผลิตสินค้าคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมทุกประเภท ท่ีสามารถใช้เคมีภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ จัดจ�าหน่ายเป็น
วัตถุดิบ

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
การจัดจ�าหน่ายโดยตรงถึงผู้ผลิตเป็นนโยบายการขายหลักของบริษัทฯ ส�าหรับลูกค้าที่ใช้เคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบใน
การผลิต แต่เนื่องจากเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ มีมากมายหลายชนิด การจัดจ�าหน่ายโดยตรงไม่สามารถกระท�าได้ในทุกเคมีภัณฑ์
และทุกพ้ืนที่ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องขายผ่านบริษัทจัดจ�าหน่ายบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและใช้อย่าง 
แพร่หลาย
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ลักษณะของลูกค้า
ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ส�าหรับสินค้าเคมีภัณฑ์จะกระจายเป็นอย่างมาก รวมกันมากกว่า 1,200 ราย ส่วนหน่ึงจะเป็นลูกค้าเก่า
แก่ที่ติดต่อซื้อขายกันเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันก็มีลูกค้าใหม่เพ่ิมข้ึนทุกปี เป็นผลให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในลูกค้าแต่ละราย
จะมีผลกระทบต่อยอดขายรวมของบริษัทฯ ไม่มาก  

ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มียอดขายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ปี ยอดขาย (ล้านบาท) คิดเป็น ร้อยละ

2562 441 45

2561 455 45

2560 470 47
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

• ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
แม้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าให้แก่เจ้าของผลติภณัฑ์ในต่างประเทศเป็นจ�านวนมากรายและเป็นระยะ
เวลานานแต่กย็งัคงมคีวามเสีย่งจากการทีเ่จ้าของผลติภณัฑ์รายใดรายหนึง่อาจบอกเลกิการให้บริษทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นตวัแทน
จ�าหน่ายได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่ามาทดแทนแล้ว แต่คงต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าสักระยะเวลาหน่ึง อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลาย 
มากขึ้น

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ฐานลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับธุรกิจหลักคือ การจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม  เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มี
จ�านวนน้อยราย และเป็นการจัดประกวดราคาทุกๆ 3 ปี หากไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดในลูกค้ารายใหญ่ได้ จะส่ง 
ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ส�าหรับการบริหารความเสี่ยงนี้ ด�าเนินการโดยรักษาการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีดี ให้บริการที่
ฉับไวและมีคุณภาพแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงเข้าใจทิศทางการท�าธุรกิจ  เรียนรู้ และศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของคู่แข่ง ซึ่งอาจมี
แนวโน้มมาแข่งขันกับบริษัทฯในการประกวดราคาครั้งใหม่ เพ่ิมฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของบริษัทมาก่อน  
โดยการเป็น Strategic Partner ในการท�าธรุกจิ ทีไ่ม่เพยีงแต่มุง่เน้นขายสนิค้าราคาถูกเพยีงอย่างเดยีว แต่ให้การสนบัสนนุข้อมลู
ทางเทคนิคและการตลาด รวมถึงเสนอผลิตภณัฑ์และการบริการทีค่ลอบคลมุความต้องการมากขึน้ เช่น การบรรจุสนิค้าในภาชนะ
ขนาดเล็กภายใต้ยี่ห้อของลูกค้า อีกทั้งยังพัฒนาลูกค้ารายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายใหญ่ให้มีการเติบโตมากขึ้น และกระจายความเสี่ยง
ของรายได้เพื่อให้มีความมั่นคงมากขึ้น

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สินค้าที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดจ�าหน่ายมากกว่าร้อยละ 80 เป็นสินค้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีการใช้เครื่องมือทางการ
เงินเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยการท�าสัญญาซื้อขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าซึง่ส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกนิหนึง่ปี, มกีารก�าหนดนโยบายจ�ากดัความเสีย่งค่าเงินสกลุต่างประเทศ, 
มีการบริหารรายได้และรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) รวมถึงมีการติดตามภาวะตลาด
อย่างใกล้ชิด และด�าเนินการท�าธุรกรรม USD Link เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีความผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีโอกาสในการขยายกิจการกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เนื่องจากควบรวมธุรกิจกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทกลุ่มเดียวกัน ท�าให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรพัย์สนิหลกั  ทีบ่ริษทัฯ และบริษทัย่อยใช้ในการประกอบธรุกิจเป็นทรพัย์สนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิ
นั้นโดยสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย

ณ 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 242.46

ที่ดิน  109.44

อาคาร 11.21

ค่าปรับปรุงอาคาร 3.10

เครื่องตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์ส�านักงานและเครื่องมือ 4.06

เครื่องจักร 0

ยานพาหนะ 6.54

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง  0.04

ราคารวมตามบัญชีสุทธิ 376.85

                      
• ที่ดินและอาคารส�านักงานอันเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ  
 ตั้งอยู่ที่    : 75 ซอยรูเบีย  ถนนสุขุมวิท 42  
      แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
      กรุงเทพฯ 10110
 จ�านวนที่ดิน   : 4 - 00 - 38 ไร่
 พื้นที่รวม 2 อาคาร   : 18,000 ตรม. พื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 17,500 ตรม. 
 
 ในส่วนของอาคารส�านกังาน ในปัจจบุนัมผีูเ้ช่าอยูก่ว่าร้อยละ 90 ของพืน้ทีเ่ช่ารวม ส่วนทีบ่ริษัทฯ ใช้เป็นสถานทีป่ระกอบ
การเอง คือ 1,600 ตรม. คิดเป็นร้อยละ 8.9

• ที่ดินและอาคารโรงงาน / คลังสินค้า
 ตั้งอยู่ที่    : ซอยร่วมใจ  กม. 18 ถนนบางนา-ตราด  
      ต�าบลบางโฉลง  อ�าเภอบางพลี   
      จังหวัดสมุทรปราการ
 จ�านวนที่ดิน   : 53-01-93 ไร่
 พื้นที่โรงงาน / คลังสินค้า  : 11,473 / 32,250 ตรม.
 
ในส่วนของอาคารโรงงาน / คลังสินค้า ได้มีผู้เช่าเต็มพื้นที่ 32,250 ตรม. ส่วนที่บริษัทฯ ใช้เป็นสถานที่เก็บเคมีภัณฑ์ของบริษัท
เท่ากับ 8,500 ตรม. 
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกในราคาทุน ซ่ึงรวมต้นทุนการท�ารายการหลังจากนั้น บริษัทฯ จะ 
บนัทกึด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้าม)ี ค่าเสือ่มราคาของอสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุค�านวณ
จากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ใน
การค�านวณผลการด�าเนินงานรายละเอียดตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้อ 3.5 และ 11
 
ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมส�าหรับสินทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดิน โดยใช้วิธี
เส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ตามที่ผู้ตรวจ
สอบบญัชีได้แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 3.6 และข้อ 12 ทัง้นี ้ไม่มกีารใช้ทรพัย์สนิ
ใดเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด

เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับแต่เริ่มลงทุนจนถึงปี 2547 แต่ในระหว่างปี 2548 บริษัทย่อยได้มีการ
ลดทุนและเพิ่มทุนท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่มจากร้อยละ 49.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เป็นร้อยละ 95.92 ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งต้นทุนเงินลงทุนทั้งหมดคิดเป็นเงิน 5.76 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทย่อยได้มีการเพิ่มทุนจ�านวน 24 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นที่เพิ่มทุนทั้งจ�านวนส่งผลให้สัดส่วนการถือ
เงินลงทุนเพิ่มจากร้อยละ 95.92 เป็นร้อยละ 99.18 ต้นทุนเงินลงทุนทั้งหมดเป็นเงิน 29.76 ล้านบาท

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย กรรมการบริหารจะเป็นชุดเดียวกับบริษัทฯ จึงมีอ�านาจในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมใน
การก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจได้เต็มที่

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

การลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
ทุนช�าระแล้ว

(บาท)
%

การถือหุ้น
ต้นทุนเงินลงทุน

(บาท)

บริษัทย่อย
บริษัท เอฟ บี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ผู้น�าเข้า และจ�าหน่ายประตูมั่นคง และ
ระบบรักษาความปลอดภัย ผลติและ
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์โอลโิอเคมิคลั

30,000,000 99.18 29,755,000
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อพิพาทพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อบริษัท   บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
    White Group Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์   WG
ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่  เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
    10110
ประเภทธุรกิจ   บริษัทด�าเนินกิจการเกี่ยวกับการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ ส�าหรับการใช้เฉพาะ 
    อย่างอนัได้แก่ เคมภัีณฑ์อุตสาหกรรมน�า้มนัดบิ และปิโตรเคม ีเคมภัีณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร  
    เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก  
    เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท  0107537000190
ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนทัง้สิน้ 300,000,000 บาท โดยมทีนุช�าระแล้วจ�านวน 178,500,000 
    บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ�านวน 17,850,000  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้        
    10.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม  1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
โทรศัพท์    0 2390 2445-54, 0 2391 7648-53
โทรสาร    0 2381 9990
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์  โทรศัพท์: 02 367 1067 และ 02 367 1918
    โทรสาร: 02 381 4545
เว็บไซต์    http://www.whitegroup.co.th
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
    เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110
    โทรศัพท์: 0 2009 9000
    โทรสาร: 0 0 2009 9991
ผู้สอบบัญช ี   บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
    เลขที่ 11/1 ชั้น 23 - 27อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ 
    ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
    โทรศัพท์: 0 2034 0000
    โทรสาร: 0 2034 0100
หลักทรัพย์จดทะเบียน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110
    โทรศัพท์: 0 2009 9000
    โทรสาร:  0 2009 9991
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ส่วนที่ 2

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เรียกช�าระแล้ว 178,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
17,850,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท 
ชื่อหลักทรัพย์  :  WG

ถือหุ้นรายใหญ่ (1)
(ก)  รายชื่อผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (หุ ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้น  
17,850,000 หุ้น)

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด (1) 16,617,043 93.093

2 นายสมคิด  สง่าธีรภาพ
โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ บริษัทเงนิทนุหลกัทรพัย์ศรมีติร 
จ�ากัด (มหาชน)

167,100 0.936

3 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 138,000 0.773

 (ข)   รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ทีโ่ดยพฤติการณ์มอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด�าเนนิงานของบรษิทั 
 อย่างมีนัยส�าคัญ
 • บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด ประกอบธุรกิจด้านบริษัทลงทุน  โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 ดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจ/อาชีพหลัก จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ�ากัด   บริษัทลงทุน 651,989,010 9.10

2 บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด บริษัทลงทุน 5,888,635,519 82.17

3 บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จ�ากัด บริษัทลงทุน 625,925,381 8.73

หมายเหต ุ (1)  เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่มีการก�าหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรร
ก�าไรเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการ
ฝ่ายเคมีภัณท์

ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหาร

จัดการ

ผู้จัดการฝ่าย
การเงินและ
ปฏิบัติการ

ผู้จัดการฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริษัท  
ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 ก�าหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อด�าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 
5 คน  แต่จะพึงมีจ�านวนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�าหนด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจ�านวน  6 ท่าน 
โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบับท่ี 2 และ
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 
5) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน และกรรมการของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาใน
ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา 
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รายละเอียดของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่เป็นกรรมการ
เข้าประชุม

(จ�านวนการประชุม)

1.  นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริษัท 27 พ.ย. 2561 5/5

2.  นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการอิสระ 27 พ.ย. 2561 5/5

3.  นางพิมพ์พนา ปีตธวัชชัย กรรมการอิสระ 21 มี.ค. 2543 5/5

4.  พลต�ารวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช กรรมการอิสระ 20 ธ.ค. 2561 5/5

5. นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ กรรมการ 28 พ.ย. 2561 5/5

6. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ กรรมการ 28 พ.ย. 2561 5/5

กรรมการลาออกระหว่างปี 2562

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่เป็นกรรมการ
เข้าประชุม

(จ�านวนการประชุม)

1. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ (1) กรรมการ 25 เม.ย. 2562 3/3

2. นายสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ 15 ก.ย. 2538 5/5

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 มีมติแต่งตั้งนายธีระพล เกียรติสุรนนท์ เป็นกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562

ทั้งนี้ นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท       
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท ยกเว้นนายสุทธิชัย สังขมณี นางพิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 
และ พลต�ารวจโทภัทรชัย หิรัญญะเวช

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบรษิทั ข้อ 18 ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจและหน้าท่ีจดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง อย่างใดแทน 
คณะกรรมการบริษัทก็ได้
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การประชุมคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้ ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน 
บริษัทอาจจะก�าหนดนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ ในการประชุมแต่ละคร้ังจะมีการก�าหนดระเบียบวาระการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานของแต่ละไตรมาส โดยเลขานุการบริษัท จะจัด
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อ
ให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูล และเตรียมข้อมูลเพิ่มให้พร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้
เวลา 2-3 ชั่วโมง อีกทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมโดยเลขานุการบริษัทฯ และลงนามรับรองโดยประธานกรรมการบริษัทฯ 
และจะมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองไว้ทั้งหมด ซึ่งพร้อมให้คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดย
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

ผู้บริหาร 
เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการมีหน้าที่บริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ภายใต้นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ ตลอดจน 
รับผดิชอบผลการด�าเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัใินแผนงานประจ�าปี 

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางกมลวรรณ ศิวรักษ์               
ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยเลขานุการบริษัทได้จบการศึกษา
และมีประสบการณ์ท�างานด้านกฎหมาย เลขานุการบริษัทดูแลให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารต้องทราบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้
มกีารจัดท�าและเกบ็รกัษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุม รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั รายงาน
การประชมุผูถ้อืหุ้น รายงานประจ�าปี และเก็บรักษารายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิาร เป็นต้น ดแูล ตรวจ
สอบ และให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงานของบรษิัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคบัและกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

เลขานกุารบรษิทั ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรประกาศนยีบตัร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 25/2008 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2562 เป็นจ�านวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 1,884,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ล�าดับที่ กรรมการ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน

1 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริษัท -

2 นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการอิสระ 250,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 600,000

3 นางพิมพ์พนา ปีตธวัชชัย กรรมการอิสระ 250,000

กรรมการตรวจสอบ 142,000

4 พลต�ารวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช กรรมการอิสระ 250,000

  กรรมการตรวจสอบ 142,000

5 นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ กรรมการ -

6 นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ กรรมการ -

กรรมการลาออกระหว่างปี 2562

1 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ กรรมการ  - 

2 นายสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ 250,000

รวม 1,884,000

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ปี จ�านวนราย เงินเดือนและโบนัสรวม (ล้านบาท)

2560 4 37.38

2561 4 39.98

2562 4 27.55

บุคลากร 
(1) จ�านวนพนักงานทั้งหมดมี 143 คน

กลุ่มงาน จ�านวน(คน)

ฝ่ายการตลาดและการขาย 25

ฝ่ายปฏิบัติการ (รวมคลังสินค้าและขนส่ง) 47

ฝ่ายบัญชีการเงิน 9

ฝ่ายอาคาร 9
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กลุ่มงาน จ�านวน(คน)

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 6

ฝ่ายสารสนเทศ 3

โรงงาน FB 44

รวม 143

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ปี ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

2560 103.3

2561 105.4

2562 69.4

ผลตอบแทนรวมในปี 2562 ของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม   
เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จพนักงาน 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน บริษัทฯมีภาระส�าหรับเงิน
ชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฏหมายแรงงานและโครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนด 
ระยะเวลา บริษัทฯจึงค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญ
อิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ปี ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

2560 18.1

2561 17.8

2562 22.6



24

ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรในองค์กรของเราและได้สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้
ว่าผูจ้ดัการล้วนแต่เป็นผู้จดัการทีไ่ด้รบัการปรบัต�าแหน่งจากบคุลากรทีเ่หมาะสมภายในองค์กรทัง้สิน้ นอกจากนีย้งัมกีารส่งพนักงาน
ไปอบรมต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และจากการเข้าชมงาน
แสดงสินค้าที่ส�าคัญระดับโลก

(2) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 
 - ไม่มี –

(3) นโยบายการพัฒนาบุคลากร
 - ไม่มี –
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการด�าเนินงานและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่ก�าหนดและสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดกฎหมาย เนือ่งจากตระหนกัดว่ีาการก�ากบัดแูลกจิการเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ต่างๆ ซึง่ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้น สังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและรวมท้ังต้องมีการด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วย ฉะนั้นการมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการช่วยให้
องค์กรสามารถเตบิโตได้อย่างต่อเน่ืองและม่ันคง เพราะการมมีาตรฐานการจดัการกจิการทีด่ด้ีวยการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ
และโปร่งใส ย่อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบริหาร เพื่อสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี              
29 กุมภาพันธ์ 2543 โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทกุท่านเป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
เข้าประชุม

(จ�านวนการเข้าประชุม)

1. นายสุทธิชัย สังขมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. พลต�ารวจโทภัทรชัย หิรัญญะเวช  กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นางพิมพ์พนา ปีตธวัชชัย กรรมการตรวจสอบ 4/4

ทั้งนี้ นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม�่าเสมอ ในรอบปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้เชิญคณะผู้ตรวจสอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมด้วยทั้ง 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีในการปฏิบัติหน้าท่ี  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรงและคณะกรรมการบรษิัท ยังคงมีความรับผดิชอบใน
กิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการก�ากับดูแลที่ดี การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส มีระเบียบแบบแผนและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของ 
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คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น การสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีขึ้นและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพื่อให้การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีประสิทธิผล และเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้
1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
1.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
1.4 พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั และเสนอค่าตอบแทน 
     ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด 
     ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
1.6 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
     โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1.6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
1.6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
1.6.3 ความเหน็เก่ียวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์  
       หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
1.6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
1.6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.6.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
1.6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตร
1.6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ 
        มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมี 
ผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนนิการของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
    ธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบรษัิทหรอืผูบ้รหิาร ไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามรีายการหรือการกระท�าดงักล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2.  กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
     นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ 
    ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  
     เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา 
    คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ 
     การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
    กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
     บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และ 
     ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี 
     ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได ้
     พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ 
    ขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู ้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ 
    กรรมการอสิระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
     มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น 
     ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

3.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่  
     บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5.  มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ 
    ด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ 
     อย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้

ทั้งนี้ ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง 
และมีฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีนางกมลวรรณ ศิวรักษ์ เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ  
สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้  
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• สอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้รายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีเป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็น
ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ร่วมกบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และฝ่ายบรหิาร ก่อนทีจ่ะมกีารน�าเสนองบการเงนิ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

• การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเห็นว่าเป็น
รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทและมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ

• สอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมเพียงพอ 

• พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯและบริษัทย่อย ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอผู้ถือหุ้น
พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีต่อไป กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม�่าเสมอ ในรอบปี 2562 ได้จัดให้มี
การประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้เชิญคณะผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี

(2) คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและสมาชิกอีกอย่าง
น้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 
ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกิจการตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก�าหนด และไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
  
คณะกรรมการบริหารมีภารกิจในการรับนโยบายการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทมาจัดท�าเป็นแผนงานของบริษัทเพ่ือ
น�ามาปฏิบัติ ติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย ติดตามการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปและ
รายงานถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารได้ด�าเนินการไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท 
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ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีกรรมการบริหารจ�านวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริหาร

2. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ (1) กรรมการบริหาร

3. นายสมชัย  ไชยศุภรากุล  (1) กรรมการบริหาร

4. นางอารยา เตชานันท์ (2) กรรมการบริหาร

5. นางศิริกุล สมุทรสาคร กรรมการบริหาร

6. นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ กรรมการบริหาร

7. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหต ุ(1)  นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ และนายสมชัย ไชยศุภรากุล ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

    (2)  นางอารยา เตชานันท์ เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่  20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดท�าและน�าเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ และ 
   อ�านาจบริหารต่างๆ  เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ  
   และงบประมาณท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบรษัิท โดยรวมถึงการทบทวนค่าใช้จ่าย รายรับและผลประกอบการของบรษัิท 
3. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่าย เพื่อการลงทุนหรือการด�าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน 
   การเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน เพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน ์
   ในการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
4. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอ�านาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมถึงการคัดเลือก การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การเลื่อน 
  ต�าแหน่ง การก�าหนดค่าตอบแทน การพิจารณาเงินเดือนและโบนัส การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้าง ผู้บริหาร 
   ระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการลงมา รวมทั้งการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. ก�ากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคน 
   กระท�าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก 
   เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถงึผลการปฏบัิติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่่านมา  และ
บริษทัฯ ยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทัฯ มกีารจดัท�าโครงสร้าง
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เงนิเดอืนและกระบวนการพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนของบรษิทัในอตุสาหกรรมเดยีวกนั
หรือใกล้เคียงกันที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมาก รวมทั้งพิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯประกอบด้วย อย่างไรก็การเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบก�าหนดตามวาระ หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการของบรษัิทเป็นผูส้รรหากรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน 
    ด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่ 
    มีตาม 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม 
    ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการ
ทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสามกรรมการทีจ่ะต้องลาออกจากต�าแหน่ง 
คือ กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
เป็นผู้น�าในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  
• เป็นผู้พัฒนาขีดความสามารถของบริษัท เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้
• มีอ�านาจแต่งต้ังคณะท�างานต่างๆ เพื่อให้มีการจัดการที่ดี และให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และมอบหมายให้ 

บุคคลอื่นๆ ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ท้ังภายนอกและ

ภายในบริษัท
• พิจารณารายการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ก�าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจ�าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้จะต้องให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าว
ก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

• มอี�านาจพจิารณาอนมุตักิารใช้จ่ายเงนิในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัและมอี�านาจในการสัง่จ่ายเชค็ รวมถงึลงนามในเอกสาร
การเงินของธนาคารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป  

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักดีถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
และเข้าใจหลักการในการท�าหน้าที่กรรมการที่ดี จึงมีการศึกษากฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการที่ได้รับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งหมดจ�านวน 3 คน
จากกรรมการทั้งสิ้น 7 คน คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 42 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ข้อมูลกรรมการที่เข้ารับการอบรม  
(ดูรายละเอียดในหัวข้อประวัติคณะกรรมการบริษัท) อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
หลากหลายสาขา ทั้งด้านธุรกิจและทางด้านการเงิน จึงมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บรษิทัฯ ค�านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามแนวทางบรรษทัภบิาลท่ีด ีจงึให้ความส�าคัญแก่ผู้ถอืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั 
มกีารให้ข้อมลูทีเ่พยีงพอและให้ความสะดวกในทกุๆ ด้านเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ร่วมเข้าประชมุเพือ่จะได้ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและ
แสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าท�ารายการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ ก็จะถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด        

• การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ค�านึงถึงสิทธิของ  
ผู้ถือหุ้นตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนดดังนี้

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ จะจดัส่งเอกสารการประชมุให้ผู้ถอืหุน้อย่างครบถ้วน มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่พยีงพอในแต่ละวาระ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ส�าหรับกรณีปกติ หรือมากกว่านั้น หากมีวาระที่ทางส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนดให้วาระดังกล่าวต้องส่งเรื่องให้ผู้ถือหุ้นก่อน พร้อมเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ การก�าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นก็ค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการท่ีจะเข้าประชุม รวมท้ังได้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย 

• วันประชุมผู้ถือหุ้น      
บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุมจะประกาศแจ้งจ�านวนสัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ี 
เข้าประชมุและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ พร้อมทัง้ประกาศแจ้งหลกัเกณฑ์ในการออกเสยีงลงคะแนน และวธิกีารทีใ่ช้ในการนบั
คะแนนเสยีง 
 
เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ บริษัทฯจึงได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่ก�าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารทุกท่าน จะให้ความส�าคัญในการเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง  ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เช่น เดินทางไปต่างประเทศ หรือป่วยการ
ด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก ่
ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้จัดด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือ 
นัดประชุม จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเพิ่มเติม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
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• ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ จะแจ้งมตทิีป่ระชมุพร้อมระบผุลของมติผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ภายในวันท�าการถัดไป และจดัท�ารายงาน
การประชุมที่มีสาระส�าคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกข้อซักถามและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นส�าคัญของ 
ผู้ถือหุ้น ในรายงานประชุม พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมทราบต่อไป

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ฝ่ายจัดการและลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู่   
คู่แข่ง และเจ้าหนี้
 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างมีระบบ ถูกต้องตาม 
ข้อก�าหนดของกฎหมาย และมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการสร้างกรอบโครงสร้างของการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
บริษัทฯ มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน                          
โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนิน
การให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะมีการประเมินผล
การด�าเนินงานอย่างรอบคอบและสม�่าเสมอ โดยเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก�าหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่ผลการด�าเนินงานที่เกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก�าหนด ก็จะมีการประเมินหาสาเหตุ
และด�าเนินการแก้ไข โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

• จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริหาร ได้จัดท�าแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อรักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการและพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย
ให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมท้ังมีความรับผิดชอบ
ตอ่ชมุชนและสังคมโดยสนับสนุนกจิกรรมของชุมชน ในส่วนของคู่แข่งทางการคา้ จะไมใ่ชว้ิธที�าลายคู่แข่งด้วยวิธทีี่ผิด แต่จะ
ใช้วิธีสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น อีกทั้งข้อมูลที่ถือเป็นความลับทางการค้าและข้อมูลทางธุรกิจของ 
บริษัทฯ อันได้แก่ ข้อมูลเกีย่วกับลกูค้าของบริษทั ผูจ้ดัหาสนิค้า คู่ค้า และข้อมลูเกีย่วกบับคุลากร จะต้องไม่เปิดเผยต่อบคุคล
ภายนอกองค์กร หรือพนักงานผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการรักษาสิทธิของกลุ่มลูกค้า 
โดยรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าภายในก�าหนดเวลา โดยค�านึงถึงผลในระยะยาว

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การบริหารงานของบริษัทย่อย อยู่ในความดูแลของบริษัทโดยท่ีผู้บริหารบริษัทย่อยจะรายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ 
ของบริษัท อีกทั้งบริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตามสายงานในบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัฯ มีมาตรการป้องกนัไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  น�าข้อมลูภายในไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตน หรอืบุคคลอืน่อย่าง
เข้มงวด ข้อมลูทีย่งัไม่เปิดเผยจะเผยแพร่ให้กับหน่วยงานทีจ่�าเป็นต้องใช้ข้อมลู เช่น ผูส้อบบญัชแีละฝ่ายกฎหมายเท่านัน้ บรษิทัฯ 
ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการน�าข้อมูลภายในไปใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นในเวลา 
ที่เหมาะสม หากฝ่าฝืนจะมีความผิด ต้องได้รับโทษทางวินัย อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารก็รับทราบและปฏิบัติตามข้อก�าหนดใน
การที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ 
นบัจากวนัทีม่กีารซือ้ขาย หรอืโอนหลกัทรพัย์ ไม่ว่าจะมมีลูค่าหรอืจ�านวนเท่าใด นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมกีารก�าหนดนโยบายการ
ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในบริษัท ในการป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ ข้อมูล อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ต้องได้รับอนุมัติให้น�า
มาใช้อย่างถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งผลการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของกฎหมาย จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และ
เว็บไซต์ของบริษัท http://www.whitegroup.co.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้รับ
ทราบโดยตรง

แม้ว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กับผู้ลงทุนที่เป็น
สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไปและภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง แต่ก็มีการมอบหมายให้ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี การเงินและ
ปฏิบัติการ ท�าหน้าที่ให้ข้อมูล โดยติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 0-2381-9923 หรือที่ e-mail address : operate1@
whitegroup.co.th

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี 

(บาท)

1. บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะบียน 4800
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะบียน 3356
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะบียน 6797
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ�ากัด

1,210,000.-              
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รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี 

(บาท)

2. บริษัทย่อย :
บรษิทั เอฟ บ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั

นายวีร์ สุจริต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะบียน
ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะบียน 4800
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะบียน 6797
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
นายมนตรี คงครือพันธุ์ เลขทะบียน
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ�ากัด

390,000.- 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,600,000.- 

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และ 
บริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีจ่ายไปในระหว่างปีบัญชี หรือส่วนท่ีจะต้องจ่ายใน
อนาคต ให้แก่ผูส้อบบญัช ีส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั และบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังาน
สอบบัญชีดังกล่าว
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) 
ด้วยความตระหนักและให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมท้ังใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ค�านึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า  
คู่สัญญา และสังคม พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของ
สังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ 
เสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ จะด�าเนินการเกี่ยวกับการก�ากับดูแล การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรอย่าง 
รับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยส�าหรับพนักงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา ดังนี้

ลกูค้า  -  บริษัทฯ มุง่ม่ันท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขทางธุรกจิทีม่ต่ีอลกูค้าอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะในเรือ่งการบรกิารทีด่แีละคณุภาพ
ของสินค้าที่มีมาตรฐาน

คู่ค้าและคู่สัญญา  -  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และ
มหีลกัการช�าระเงนิให้แก่คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเงือ่นไขการช�าระเงนิทีต่กลงกนั ตลอดจนรักษาความสมัพันธ์ทีย่ัง่ยนืและ
มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและด�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่รวม
ถึงบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะท�างานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และปลูกจิตส�านึก เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน
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การช่วยเหลือสังคม 
บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการท�ากิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมท�างาน
อาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจโดยตระหนักและให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของ
การมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบในการด�าเนินธุรกิจ และ
พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนรวมถึงต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นด้วย

หากพนักงานพบเห็นการกระท�าที่ผิดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ หรือการกระท�าท่ีเข้าข่าย
คอร์รัปชั่น บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตรวจสอบท่ีเป็นธรรมได้ท่ี กรรมการผู้จัดการ เลขานุการ
บริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ท้ังนี้จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค ให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาตรวจสอบอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่าง
การสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน ซ่ึงผูท้ีก่ระท�าผดิจะได้รบัโทษทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษัิทฯ ได้ก�าหนดไว้ โดยในปีทีผ่่าน
มา ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

การด�าเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�างาน
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายด้านความปลอดภัยในการท�างานและสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและรอบๆสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีผู้บริหารตามสายงานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการด�าเนินงานตาม
นโยบายนี้

พนกังานทุกคนจะต้องยดึถอืและปฏบิตัติาม เพือ่บรรลเุป้าหมายความปลอดภยัเก่ียวกบันโยบายด้านความปลอดภยัในการท�างาน
และสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบาย ดังนี้

นโยบายด้านความปลอดภัยในการท�างาน
1. บริษัทฯ จะด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับ 
   กฎหมาย และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้
2. บริษัทฯ จะด�าเนินการควบคุม ดูแล ปรับปรุงและป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม เพื่อสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของ 
   พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ  อย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทฯ ถือว่าการด�าเนินการความปลอดภัย เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
4. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ
5. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจ�าทุกปี

นโยบายด้านสภาพแวดล้อม
1. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้การด�าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมท้ังภายในและบริเวณรอบๆ 
   บริษัท
2. บริษัทฯ จะด�าเนินการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบๆ บริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
    ที่กฎหมายก�าหนด
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
บรษิทัฯ มนีโยบายในการช่วยเหลอืสงัคมและสิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่งและถอืเป็นนโยบายทีส่�าคญัของบรษิทัฯ  กจิกรรมช่วย
เหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ มีดังนี้

1.  โครงการช่วยเหลือสังคม
บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มไมเนอร์ ซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารส�านักงานของบริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 
โดยจัดที่อาคารส�านักงานของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี ในปี 2562 ได้จัดจ�านวน 4 ครั้ง 

2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานโดยทางบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน 
ออกเป็น 3 มาตรการ ดังนี้

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

2) มาตรการด้านการจัดการพลังงาน
• จัดมาตรการปิดแอร์และปิดไฟฟ้าแสงสว่างตอนพักเที่ยง
• ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศของส�านักงานที่ 25 องศา
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การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
• องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การท�างานที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัท มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผล
ได้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน 

  
• การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก จึงมีการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อการช�าระหนี้ในอนาคต มีประกันภัยส�าหรับสินค้าทั้งหมดทั้งที่อยู่ในระหว่างการจัดส่งและที่เก็บที่คลังสินค้า รวมท้ังมี
การประกันภัยทรัพย์สินทั้งหมดทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้
พนักงานปฏิบัติตาม พร้อมทั้งจัดท�าแผนด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีศูนย์ส�ารองท่ีสามารถด�าเนินงานต่อเนื่องได้ทันที หาก
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส�านักงานของบริษัทฯ 

• การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเปน็กิจกรรมที่มีความส�าคัญเพื่อใหบ้ริษัทฯ มั่นใจว่าแนวทางทีฝ่่ายบรหิารก�าหนด
ไว้ได้รบัการตอบสนองและปฏบิตัติามจากทกุคนในบรษิทั นอกจากนีบ้รษิทัฯ มกีารก�าหนดอ�านาจอนมุตัติามล�าดบัต�าแหน่ง
ของผู้บริหารที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ในการเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารได้จัดให้มข้ีอมูลท่ีส�าคญัต่างๆ อย่างเพยีงพอเพ่ือให้คณะกรรมการ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ส�าหรับเรื่องการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ
อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องของนโยบาย
บัญชี คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ  
นอกจากนี้การเก็บส�ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ก็มีระเบียบการจัดเก็บให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างชัดเจน 

• ระบบการติดตาม
เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้า
หมายที่วางไว้อย่างสม�่าเสมอ ในปีที่ผ่านมา 

ความเสี่ยงส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562  สรุปได้ดังนี้

• ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
แม้บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นจ�านวนมากรายและเป็น
ระยะเวลานานแต่กย็งัคงมคีวามเสีย่งจากการทีเ่จ้าของผลติภณัฑ์รายใดรายหนึง่อาจบอกเลกิการให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่ามาทดแทนแล้ว แต่คงต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าสักระยะเวลาหนึ่ง อนึ่งบริษัทฯ ยังได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ
ที่หลากหลายมากขึ้น
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• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ฐานลกูค้าของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส�าหรบัธรุกจิหลกัคอื การจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์อุตสาหกรรม  เนือ่งจากลกูค้ารายใหญ่
มีจ�านวนน้อยราย และเป็นการจัดประกวดราคาทุกๆ 3 ปี หากไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดในลูกค้ารายใหญ่ได้  
จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ส�าหรับการบริหารความเสี่ยงนี้ ด�าเนินการโดยรักษาการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดี ให้
บริการที่ฉับไวและมีคุณภาพแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงเข้าใจทิศทางการท�าธุรกิจ  เรียนรู้ และศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ 
คู่แข่ง ซึ่งอาจมีแนวโน้มมาแข่งขันกับบริษัทฯในการประกวดราคาคร้ังใหม่ เพิ่มฐานลูกค้าไปยังกลุ่มท่ีไม่เคยเป็นลูกค้าของ
บริษัทมาก่อน โดยการเป็น Strategic Partner ในการท�าธุรกิจ ท่ีไม่เพียงแต่มุ่งเน้นขายสินค้าราคาถูกเพียงอย่างเดียว แต่
ให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคและการตลาด รวมถึงเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่คลอบคลุมความต้องการมากขึ้น 
เช่น การบรรจสุนิค้าในภาชนะขนาดเลก็ภายใต้ยีห้่อของลกูค้า อกีทัง้ยงัพฒันาลกูค้ารายอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่รายใหญ่ให้มกีารเตบิโต
มากขึ้น และกระจายความเสี่ยงของรายได้เพื่อให้มีความมั่นคงมากขึ้น

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สินค้าที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดจ�าหน่ายมากกว่าร้อยละ 80 เป็นสินค้าท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีการใช้เครื่องมือ
ทางการเงินเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยการท�า
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี, มีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดความเสี่ยง 
ค่าเงินสกุลต่างประเทศ, มีการบริหารรายได้และรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge)  
รวมถึงมีการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และด�าเนินการท�าธุรกรรม USD Link เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีความผันแปร 
ตามอัตราแลกเปลี่ยน 

อย่างไรกต็าม บรษิทัมโีอกาสในการขยายกจิการกลุม่ธรุกจิเคมภีณัฑ์ เนือ่งจากควบรวมธรุกิจกับบรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั 
(มหาชน) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทกลุ่มเดียวกัน ท�าให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ  
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยที่กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี 
เข้าร่วมประชุมด้วยทั้ง 4 ครั้ง นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการตรวจสอบกับ 
ผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

• สอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้รายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี เป็นไปอย่างถูกต้อง  
เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร  
ก่อนที่จะมีการน�าเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

• การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
เห็นว่าเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีการเปิดเผยรายการที่

• เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
การสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ

• สอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ 
การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ 

• พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

บริษัท 2563

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 1,110,000

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด 340,000

รวมค่าสอบบัญชี 1,450,000

ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีต่อไป

                  (นายสุทธิชัย สังขมณี)
            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
        24 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

รายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: บาท) 

ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า

ปี 2562
ยอดคงค้าง

ณ 31 ธ.ค.2562
นโยบายในการ
ก�าหนดราคา

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด
(เป็น  บริษัทย่อย  ซึ่งบริษัทฯ 
ถือหุ้นอยู่เท่ากับร้อยละ  99.18 )

กรรมการร่วม:
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล
- นางอารยา เตชานันท์
(จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2562)

- นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
- นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ
(ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561)

ค่าเช่าโรงงาน
และค่าบริการ

ค่าขายสินค้า

ค่าซื้อสินค้า
เคมีภัณฑ์

ค่าบริการอื่น

ค่ามัดจ�าค่าเช่า

2,400,000.-      

291,099.-

72,091,338.45.-

-

-

-

-

1,511,538.18.-

7,366.-

600,000.-

ราคาตามสัญญา

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม

เป็นไปตามเงือ่นไขและ
ข้อตกลงการค้าปกติ

เป็นไปตามเงือ่นไขและ
ข้อตกลงการค้าปกติ

บริษัท ทแีพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ�ากดั 
(เดิมชื่อ “บริษัท คัสตอม แพค จ�ากัด”) 

กรรมการร่วม:
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล

ค่าเช่าอาคาร
ส�านักงาน

ค่ามัดจ�าค่าเช่า

ค่าซื้อห้องควบคุม
อุณหภูมิ และเต็นท์
โกดัง

8,652,000.-

-
   
-

-

2,163,000.-  

-     

ราคาตามสัญญา

เป็นไปตามเงือ่นไขและ
ข้อตกลงการค้าปกติ 

บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท โอสถสภา ประกันภัย 
จ�ากัด”)

กรรมการร่วม:
- นายสมชัย ไชยศุภรากุล

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย

ค่าเช่าอาคาร
ส�านักงาน

ค่าบริการอื่น

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ล่วงหน้า

968,523.77.-

2,947,560.-

180,360.-

-

1,352.48.-

-

1,075.35.-

209,477.22.-

ราคาเป็นไปตามเงือ่นไข
และข้อตกลงทางการ
ค้าปกติ

ราคาตามสัญญา

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม

เป็นไปตามเงือ่นไขและ
ข้อตกลงการค้าปกติ
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า

ปี 2562
ยอดคงค้าง

ณ 31 ธ.ค.2562
นโยบายในการ
ก�าหนดราคา

บจก.รักษ์ มาร์เก็ตติ้ง ค่าเช่าอาคารส�านกังาน

ค่าบริการอื่น

ค่ามัดจ�าค่าเช่า

ค่าประกันหมายเลข
โทรศัพท์

120,000.-

21,600.-

-

-

-

-

30,000.-

15,000.-

ราคาตามสัญญา

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม

ราคาเป็นไปตามเงือ่นไข
และข้อตกลงทาง
การค้าปกติ

ราคาเป็นไปตามเงือ่นไข
และข้อตกลงทาง
การค้าปกติ

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ�ากัด
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ขายสินค้า 141,285.- 73,081.- ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม

บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ดอกเบี้ย 90,608.23.- - เป็นไปตามเงือ่นไขและ
ข้อตกลงการค้าปกติ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ค่าเช่าอาคารส�านกังาน

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ค่ามัดจ�าค่าเช่า

1,987,547.94.-

12,969,350.-

-

265,195.82.-

13,796,104.-

616,410.-

ราคาตามสัญญา

ราคาตามข้อตกลง

ราคาเป็นไปตามเงือ่นไข
และข้อตกลงทาง
การค้าปกติ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด
(มหาชน)
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 60,990.65.- 6,365.- ราคาตามข้อตกลง

BJC International (Myanmar) 
Company Limited
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 625,674.83.- 349,445.64.- ราคาตามข้อตกลง

บรษิทั เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ โลจสิติกส์ จ�ากดั
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ค่าเช่าอาคารส�านกังาน

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

793,830.-

22,100.- 1,605.-

ราคาตามสัญญา

ราคาตามข้อตกลง

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ์ จ�ากดั
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ค่าเช่าอาคารส�านกังาน 2,154,580.38.- 1,442.36.- ราคาตามสัญญา
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่า

ปี 2562
ยอดคงค้าง

ณ 31 ธ.ค.2562
นโยบายในการ
ก�าหนดราคา

บริษัท อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย 
จ�ากัด (มหาชน)
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ค่าเช่าอาคารส�านกังาน 14,653,660.- 82,919.76.- ราคาตามสัญญา

บริษัท เบอร์ลี่ เอเซียติ๊ก โซดา จ�ากัด
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ค่าเช่าอาคารส�านกังาน

ค่าบริการอื่น

ค่ามัดจ�าค่าเช่า

232,000.-

6,140.-

-

60,030.-

-

87,000.-

ราคาตามสัญญา

ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม

ราคาเป็นไปตามเงือ่นไข
และข้อตกลงทาง
การค้าปกติ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ�ากัด
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ขายสินค้า 38,050.- 11,770.- ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเซีย จ�ากัด
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 41,051.40.- - ราคาตามข้อตกลง

บริษัท อาคเนย์ประกันภยั จ�ากัด (มหาชน)
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ล่วงหน้า

1,425,322.93.-

-

7,676.38.-

239,779.33.-

ราคาเป็นไปตามเงือ่นไข
และข้อตกลงทาง
การค้าปกติ

ราคาเป็นไปตามเงือ่นไข
และข้อตกลงทาง
การค้าปกติ

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน)
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ล่วงหน้า

110,428.78.-

-

219,872.-

109,443.22.-

ราคาเป็นไปตามเงือ่นไข
และข้อตกลงทาง
การค้าปกติ

ราคาเป็นไปตามเงือ่นไข
และข้อตกลงทาง
การค้าปกติ

บริษัท อีพีเอสเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด
(ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)

ขายสินค้า 11,600.- 12,412.- ราคาต้นทุนบวกก�าไร
ส่วนเพิ่ม
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562



65

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562



67

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการด�าเนินงาน
ในปี 2562 เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 4.2 ในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ไทยได้รับ
ผลกระทบทางลบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จนี ท�าให้มลูค่าการค้าโลกชะลอตวั ซึง่ท�าให้การส่ออกปรบัลดลงอย่างรวดเร็ว 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 168.5 ล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
และมีก�าไรต่อหุ้น 9.4 บาท สาเหตุหลักมาจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

รายได้ :
รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.9 จาก 1,132.2 ล้านบาท เป็น 1,065.4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ธุรกิจจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายได้จากการจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 7.9 จากปีก่อนจาก 985.8 ล้านบาท เป็น 908.2 ล้านบาท  
ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ 
 
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 จากปีก่อน จาก 108.3 ล้านบาท เป็น 131.5 ล้านบาท เนื่องจาก
สามารถหาผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ที่คลังสินค้าบางนา และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าบริการที่จอดรถ และค่าสาธารณูปโภคจากผู่เช่า 
อาคารไวท์กรุ๊ป 
 
ธุรกิจบริการตู้นิรภัย
รายได้จากธุรกิจบริการตู้นิรภัยมียอดรวม 1.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 84.0 จากปีก่อน เนื่องจากหยุดท�าการขายตู้นิรภัยและ
ระบบเตือนอัคคีภัย 

ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล
บริษัทฯ ได้ซื้อโรงงานโอลิโอเคมิคัล ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 ได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร
และขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุน ทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด โรงงานนี้ได้ผลิตสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและท�าความสะอาด สีและ
ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว เป็นต้น โดยร้อยละ 95.0 ผลิตเพื่อจ�าหน่ายภายในประเทศ และร้อยละ 5 เพื่อการส่งออก ยอดขายใน
ประเทศลดลง ร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยอดส่งออกอยู่ในระดับลดลงเช่นกัน เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง

รายได้อื่น
รายได้อื่นลดลงร้อยละ 30.6 จากปีก่อน จาก 28.5 ล้านบาท เป็น 19.7 ล้านบาท เป็นการลดลงของเงินปันผลรับ รายได ้
ค่านายหน้าจากธุรกิจจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรม และอื่นๆ 
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กำาไรขั้นต้น 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จาก 275.8  ล้านบาท เป็น 305.8  ล้านบาท ซึ่งสามารถจ�าแนกตาม
ประเภทธุรกิจดังนี้
 
ธุรกิจจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
ก�าไรขั้นต้นที่ได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมจ�านวน 219.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 3.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1.4 สาเหตุหลักเป็นเพราะรายได้ที่ลดลง

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 86.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 33.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.8 
เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 19.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.8 จาก 138.7 
ล้านบาท เป็น 119.6 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากปีก่อนมีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สิน 13 ล้านบาท และขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่
ยังไม่เกิดจริง จ�านวน 5.4 ล้านบาท 

กำาไรสำาหรับปี
สรุปก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 29.0  จาก 130.6 ล้านบาท เป็น 168.5 
ล้านบาท

กำาไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นคิดเป็น 9.4 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปีก่อนก�าไรต่อหุ้นคิดเป็น 7.3 บาทต่อหุ้น        

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,108.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวด
ปีก่อนจ�านวน 105.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 เพิ่ม (ลด) %

สินทรัพย์หมุนเวียน  1,624.7  1,495.4 129.3 8.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    483.9    507.6  (23.7) (4.7)

รวมสินทรัพย์ 2,108.6 2,003.0 105.6 5.3
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สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์หมุนเวียนมีจ�านวน 1,624.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อน จ�านวน 129.2 
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจ�านวน 559.4 ล้านบาท 
• เงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจ�านวน  325.0  ล้านบาท จากการโอนเข้าเงินสดหรือเทียบเท่า 
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจ�านวน 4.1 ล้านบาท 
• เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้อง ลดลง 53.0 ล้านบาท
• สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) จ�านวน 148.2 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 56.7 ล้านบาท  
• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจ�านวน 0.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.4 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันส้ินงวด 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ�านวน 483.9 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นงวดปีก่อนจ�านวน 23.7 
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• เงนิลงทนุทัว่ไป เท่ากบัปีก่อน เป็นเงนิลงทนุในหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่ซือ้มาทีร่าคาทนุ 100 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเท่ากับ 114 ล้านบาท 
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจ�านวน 20.7 ล้านบาท เนื่องจากตัดค่าเสื่อมราคา
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ลดลงจ�านวน 5.6 ล้านบาท 
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลงจ�านวน 0.1 ล้านบาท
• สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 2.8 ล้านบาท

คุณภาพของสินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น ในปี 2562  
ซึ่งมูลค่าตลาดได้อยู่ในหมายเหตุประกอบ
 
ลูกหนี้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 176.7 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทลูกหนี้ จ�านวน %

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง  0.5 0.0

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง 173.3 98.0

ลูกหนี้อื่น 5.1 3.0

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2.2) (1.0)

          รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 176.7 100.0
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การขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นการขายสินค้าในหลายอุตสาหกรรม และแต่ละอุตสาหกรรมก็มีระยะเวลาเก็บ
หนี้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้คงค้างโดยเฉลี่ยได้ 60 วัน เทียบกับปีก่อนท่ีเก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้  
59 วัน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�านวน 2.2 ล้านบาท ฝ่ายบริหารเช่ือว่าความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ จะไม่
เกินจ�านวนเงินที่ได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 
สินค้าคงเหลือ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญในการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้เหมาะสมกับค�าสั่งซ้ือของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ 
ทีม่ีความหลากหลาย  อัตราการหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือคิดเปน็ 3.7 เท่า เทยีบกับปก่ีอนซึง่คดิเป็น 4.0 เทา่ ระยะเวลาขายสนิค้า
เฉลี่ย 98 วัน เทียบกับปีก่อน 91 วัน

ส่วนสินค้าส�าเร็จรูปที่เสื่อมคุณภาพบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับไว้ครบถ้วน
แล้ว

สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 เท่ากับ 9.9 เท่า เทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 9.6 เท่า มีสภาพ
คล่องเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 2,108.6 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อน 57.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 เพิ่ม (ลด) %

หนี้สินหมุนเวียน 163.5 155.3 8.2 5.3

หนี้สินไม่หมุนเวียน 47.0 42.7 4.3 10.1

รวมหนี้สิน 210.5 198.0 12.5 6.3

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,898.1 1,805.0 93.1 5.2

รวมสินทรัพย์ 2,108.6 2,003.0 105.6 5.3
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 163.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.2 ล้านบาท เป็นผลมาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
จ�านวน 4.8 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพ่ิมขึ้นจ�านวน 3.7 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 0.5 ล้าน
บาท และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลงจ�านวน 0.9 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 47.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.3 ล้านบาท เป็นผลมาจากส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเพิ่มขึ้น 4.9 ล้านบาท และเงินมัดจ�าลูกค้าลดลง 0.6 ล้านบาท
 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,898.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 93.1 ล้านบาท เนื่องจากผลการด�าเนินงานของปี 2562 มี
ก�าไรสุทธิจ�านวน 168.5 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 75.8 ล้านบาทของผลประกอบการปี 2561 

งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ�านวน 1,098.7 ล้านบาท 
มีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม (ลด) %

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 237.9 168.7 69.2 41.0

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน  397.7  273.9 123.8 45.2

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (76.3) (78.9) 2.6 3.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 559.3 363.6 195.7 53.8

     เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 539.4 175.7 363.7 207.0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 1,098.7 539.4 559.3 103.7
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THE MISSION
Our mission is to procure the goods and to provide service to our customers, helping 
them to increase their productivity and efficiency of their diverse production processes, 
as well as to help to increase the value of their finished merchandize to improve their 
competitiveness in the market.

We shall maintain the growth rate of the chemical product distribution business through :

Acquiring high-quality chemical products from the world’s leading manufacturers to enable us to 
guarantee our service to the clients, both in terms of the quality of merchandize and in terms of 
adequate quantity to meet the demand. 
Staying up-to-date with technological developments and arranging training for the staff and seminars 
for our customers, to ensure awareness of the new technologies and the latest market trends.
Participating clients’ product development processes to increase the efficiency and reduction of 
production costs.
Playing a role in preserving the environment to reflect our social responsibility.
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Board of Directors 

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

Mr. Sutthichai Sungkamanee
- Independent Director 
- Chairman of Audit Committee 

Pol.Lt.Gen Patrachai Hiranyaveja
- Independent Director
- Audit Committee Member

Assoc. Prof. Pimpana Peetathawatchai Ph.D
- Independent Director 
- Audit Committee Member

Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri
- Director 
- Executive Director

Mrs. Kamonwan Sivaraksa
- Director & Company Secretary      
- Executive Director
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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: 43 years 

Holding directorship : 1 year 5 months

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 3/2014, Chulalongkorn University
• Executive Trainin, 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) Class 6/2013, Commerce Academy
• Associate Judge Program, Class 10/2013, Central Intellectual Property and International Trade Court
• 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 with Thai IOD
• Role of the Chairman Program  
• Director Certification Program 

Work experiences 
Aug 2012 - Present Chief Executive Officer and President  Berli Jucker Public Company Limited
Apr 2007 - Present Director and Executive Director   Berli Jucker Public Company Limited
Dec 2017 - Present Risk Management Committee Member   Berli Jucker Public Company Limited
Feb 2017 - Present Investment Committee Member    Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2018 - 12 Nov 2019 Sustainability Development Committee Member  Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2018 - Present Director      White Group Public Company Limited
Jan 2008 - Jul 2012    President     Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2007 - Nov 2017 Chairman of the Risk Management Committee Berli Jucker Public Company Limited
Sep 2016 - Present Chief Executive Officer and President   Big C Supercenter Public Company  
         Limited
Mar 2016 - Present Director      Big C Supercenter Public Company  
         Limited
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May 2016 - Present Chairman of the Executive Committee Member Big C Supercenter Public Company  
         Limited
Jul 2017 - Mar 2018 Corporate Social Responsibility Committee Big C Supercenter Public Company  
         Limited
Oct 2012 - Present Director      TCC Corporation Company Limited  
         (Formerly TCC Holdings Limited)

% Shareholding in the Company (Direct and indirect) : None
Family relationship with executive or major shareholders of the Company : None

2. Mr. Sutthichai Sungkamanee       
• Independent Director 
• Chairman of Audit Committee 

Date of First Director’s Appointment : 27 November 2018
Age: 63 years 

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

Training with Thai IOD : None

Work experiences 
2018 - Present  Independent Director and    White Group Public Company Limited
   Chairman of Audit Committee 
2018 - Present  Chairman of the Board of Directors Director  Nirvana Daii  Public  Company  Limited
2018 - Present  Director      National Credit Bureau Co., Ltd.
2015 - 2018  Director      Governance Saving Bank
2014 - 2016  Inspector      Ministry of Finance
2013 - 2014  Director-General      The Revenue Department, Ministry 
          of Finance

% Shareholding in the Company (Direct and indirect) : None
Family relationship with executive or major shareholders of the Company : None
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3. Assoc. Prof. Pimpana Peetathawatchai Ph.D     
• Independent Director 
• Audit Committee Member

Date of First Director’s Appointment : 23 March 2000
Age: 55 years 

Educational qualifications 
• Doctor in Business Administration (Accounting), Boston University, USA

Training with Thai IOD : Directors Certification Program (DCP) (2003)

Work experiences 5 past years 
2000 - Present  Independent Director and   White Group Public Company Limited
   Audit Committee Member 
2005 - Present  Associate Professional    Chulalongkorn Business School, 
        Chulalongkorn University

% Shareholding in the Company (Direct and indirect) : None
Family relationship with executive or major shareholders of the Company : None

4. Pol.Lt.Gen Patrachai Hiranyaveja 
• Independent Dirrector
• Audit Committee Member

Date of First Director’s Appointment : 20 December 2018
Age: 67 years  

Educational qualifications 
• Bachelor of Law

Training with Thai IOD : None

Work experiences 
2018 - Present  Independent Director and Audit Committee  White Group Public Company Limited
2014   Assistant Commission – General  Royal Thai Police

% Shareholding in the Company (Direct and indirect) : None
Family relationship with executive or major shareholders of the Company : None
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5. Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri      
• Director 
• Executive Director

Date of First Director’s Appointment : 27 November 2018
Age: 37 years 

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

Training with Thai IOD : None

Work experiences
2018 - Present   Director    White Group Public Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect) : None
Family relationship with executive or major shareholders of the Company : None

6. Mrs. Kamonwan Sivaraksa
• Director       
• Executive Director
• & Company Secretary

Date of First Director’s Appointment : 27 November 2018
Age: 51 years 

Educational qualifications  
•  Bachelor of Law, Thammasart University
•  Graduate Diploma in Business Law Thammasart University

Training with Thai 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

Work experiences 
Nov 2018 - Present  Director     White Group Public Company Limited
2007 - Present   Secretary of Executive Board Berli Jucker Public Company Limited
    and Company Secretary

% Shareholding in the Company (Direct and indirect) : None
Family relationship with executive or major shareholders of the Company : None
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Part 1

The Company Policy and Business Overview
 

Company policy and overview of business operations 
The Company operates its business of importing and distributing industrial chemical products for specific use, 
namely, chemical products for oil and petroleum industry, chemical products for food industry, chemical  
analysis and laboratory equipment, industrial chemical products for surface glazing and plastics, chemical 
products for general industries, production and distribution of Oleo chemical products, and lease of immovable 
property.

The White Group Plc (the “Company”) is divided into three main groups, namely, import and distribution of 
industrial chemical products business, lease of immovable properties business, and joint venture in subsidiary 
company.

The White Group PLC

Import and distribution 
of industrial chemical 
products businesses

Lease of immovable 
property business

Joint venture in F B 
(Thailand) Co., Ltd.

Factory: Manufacturer of 
chemical substance of fatty 
acid category; manufacturer 
and distributor of Oleo 
chemical.

100% 100%

99.18%
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Business Operation Policy
A policy for operating the Company’s business of distributing industrial chemical products remains unchanged, 
that is, the policy is to increase sales of chemical products by concentrating on specific chemical product 
categories, i.e., products for oil and petrochemical, food industries, chemical analysis and laboratory equipment, 
chemical product for surface glazing industry, and fatty acid used in the automotive tire and cosmetic  
industries.

The Company is also seeking a new domestic business opportunities, which includes the purchase of  
property and business which will enhance competitive potential of the Company, enabling it to respond to 
challenges and to deliver continued growth.

Significant changes and developments
In January 11,2019, Big C Retail Holding Co., Ltd., purchased and accepted the transfer of additional share 
of the company totaling 7,649,225 shares, accounting for 42.85 percent of the issued and subscribed shares, 
resulting in Big C Retail Holding Co., Ltd., holding the share of the company in total of 16,617,043 shares or 
93.09 percent of issued and subscribed shares of the Company.

Revenue structure
Unit: million Baht 

Category of 
business

Operated by
% of the 

shareholding 
of the 

Company

2562/2019 2561/2018 2560/2017

Income % Income % Income %

• Import business 
and distribution of 
chemical products
• Lease of immovable 
property business
• Distributorship of 
security door and 
fire alert system,
Producer and 
distributor of  
Oleo Chemical 
products

White Group 
Plc

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

99.18

908.2

131.5

1.6

 87.2

 12.6   
 

 0.2
  

 985.8
 

108.3

9.7

 89.3

 9.8   
 

 0.9
  

 968.3

 119.4 

17.4   
  

87.6

10.8 

1.6

Total 1,041.3   100.0 1,103.8 100.0 1,105.1  100.0

Remarks : Income of the subsidiary company is shown on the Consolidated Finance Statement.
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Characteristics of business operations

The Company was founded on 10 August 1967 under the name of White and Co., Ltd., and it was  
converted into a public company in the Stock Exchange of Thailand in 1979, and is currently listed under 
the Industrial Group, Petrochemical and Chemicals Sector. 

The characteristics of running the business can be divided into following three categories: 
1) Import and distribution of industrial chemical products business.
2) Lease of immovable property business.
3) A joint venture in a subsidiary.
 
Import and distribution of industrial chemical products.
The business of importing and distributing high-quality industrial chemical products from the world’s leading 
manufacturers’ is considered to be the main business of the Company, and it has been successful in doing the 
business for over 51 years. Up to the present, the Company is well-known and widely recognized in Thai industry.

Even though general competition is still fierce both in terms of price and quality of merchandize, the below 
factors have enabled the Company to successfully overcome various obstacles:
• The introduction and execution of a strategy to appropriately address the problems as they occurred 

in each industry to improve the competitiveness of its merchandize.
• The existence of expert marketing and sales team with technical knowledge on usage of products in 

each industry groups, staying up-to-date on new technical developments and the latest market trends. 
All these factors play an important role in jointly developing products with customers to improve their 
competitiveness.

• The availability of the distribution center with the warehouse management system and the merchandize 
delivery system with the standard certification of ISO 9001:2015 and the availability of efficient  
information technology. Moreover, the distribution center is conveniently located on Bang-na Trad road 
near Suvarnabhumi International Airport, which helps to support the sale and create customers  
satisfaction, thanks to timely delivery of the goods to customers.

• The growing market for the Oleo chemical products.

The Company has operated the business of distribution of chemical products for 
various industries as follows:

Oil and petrochemical products
A group of products in this industry are the refinery additives, lubricant additives, and liquid dye, specialty 
base oil including fire retardant in both upstream and downstream industries.

In 2019, the competitive situation in the market was fiercer due to the economic slowdown, but the  
department was able to maintain its market share through being a good business partner; giving support 
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and providing technical and marketing information; cooperating with trading partners work teams to  
effectively enhance the competitive potential and to expand the business to cover the fuel oil group.

Food industry chemical products
Whilst the economic impact in 2019 resulted in reduction of new products launched into the market, the 
department maintained its market share due to its working strategy, including prototype samples helping 
to assess the feasibility from manufacturing processes until the product is ready for launching.  
The Company is also continuously looking for new products to fulfill market needs.

Chemical analysis and laboratory equipment 
The main merchandize of the department are analytical reagents, culture media, laboratory glassware and 
the consumable goods and scientific instruments. The customers of this group of business are diverse, 
namely, private and government research institutes, educational institutions, government organizations, and 
various industrial plants.

In 2019, the sales of laboratory equipment decreased significantly, mainly driven by electronics business 
due to manufacturers discontinuing certain products. As a result, there were substitute products from  
other suppliers. Moreover, the sales of the laboratory glassware declined. Regarding chemical analysis  
business, the sales increased from the previous years due to the expansion of target market and the  
expansion of the consumable products. The department used a strong connection of its sales team with 
its customer base to expand into the new product groups. 

In 2019, the culture media food market for analysis of merchandize contamination grew slightly due to 
slowdown in exported and high domestic labor cost. These circumstances encouraged the customers to 
switch to ready-for-use food culture media, the use of test solutions and the use of automatic analysis for 
quick test result. The Company foresees the development of test technology and it has increased the 
number of its trading partners for producing finished food culture media and sets of test solutions, as well 
as having its existing trading partners developing automatic analysis instruments.  Based on the application 
of strategy to working together with customers to impart technical know-how, providing counselling on the 
test method of the laboratory, the customers are convinced of the service and technical capability of the 
Company, and its capability to effectively respond to the customers’ demands both in terms of merchandize 
and service.

Chemical products for surface glazing and plastics industry
The principal chemical merchandizes are main components to help enhancing the quality of surface glazing 
product in plastic paint industry and printing ink. Therefore the growth of this group of business depends 
on the situation of industries which make use of paint and plastic, namely, automotive industry, plastics 
based products and construction business. In 2019, the sales declined slightly due to the economic  
condition slowing down during the year, thus having the knock-on effect on related industries; this  
together with cheap merchandize from China competing in the domestic market, directly affected the sales 
of this group of business. However, the department has added new products from new trading partners to 
its portfolio of solutions used in paint industry.



White Group Public Company Limited

121

The Company has been working to expand its market share by placing emphasis on chemical substance 
helping to preserve the environment by taking into account the safety of consumers, and by providing 
technical counselling to its customers for development of better products and increased consumer safety. 
The Company believes that the environmentally-friendly merchandize has a good growth potential in the 
future. 

Oleo chemical product
The products in the Oleo Group are industrial chemical products with production process from natural raw 
materials, namely, palm oil, rice bran oil, soybean oil, coconut oil, and animal fat. The products derived 
from these oils are able to be used as chemical components or ingredient for automotive tire industry and 
conversion, lubrication oil, lubricant, surface glazing products, paint printing ink, plastic, construction, and 
detergent, cleansing agents, soap, and body wash cream and a variety of other industries.

In 2019, the department saw growing sales due to increased number of trading partners with the expansion 
of its customer base and the merchandize of fatty acid entering into cosmetics industry, expansion of  
existing products onto the automotive tire industry and to conversion, lubrication, lube oil, surface glazing 
products, paint, and ink.

Lease of immovable property
Lease of property business comprises office building and warehouse.
• The office for lease is located on Soi Rubia, Sukhumvit 42 comprising two office buildings for rent  

covering total space of 17,500 square meters, equipped with all facilities and conveniences on par with 
that of leading office space for lease such as an auditorium, a seminar room, a restaurant and adequate 
car parking space for customers and visitors together with a 24-hour security system.  

• Warehouse and factory for lease is located on Bang Na-Trad road at Km. 18 near Suvarnabhumi  
International Airport, having a total space of 44,000 sq.m. It is a warehouse for lease of an international 
standard and it is suitably located.

The company has already established its representative office in Myanmar, having the objective to conduct 
a study and seek an opportunity to expand the market for the Company.

Subsidiary Company
F B (Thailand) Co., Ltd.
• The factory manufactures chemical substances of various categories of fatty acid to further  

manufacturer of Oleo chemical products to be distributed by its parent company, the White Group Plc.
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Target customers
The Company’s target customers are manufacturers focusing in production of high quality products in every 
industry using chemical products distributed by the company as raw materials.

Distribution and distribution outlets.
Direct distribution to the manufacturers is a principal sale policy of the Company, particularly for customers 
who use the chemical products of the Company as raw material for their production; however due to a 
variety of products offered by the Company, direct distribution may not be possible for every chemical 
product and in every area. Therefore, it is necessary to sell through distributorships to ensure that the  
merchandize of the company are widely known and used.

Characteristics of the customers
The customer base of the Company for chemical products is wide, covering over 1,200 customers. Part of 
the Company’s customers have been in trading with the Company for a long time, while at the same time 
new customers are added every year. Consequently, any change in each customer will have negligible 
impact to the total sales of the Company.

During the past three years, the sales of merchandize to Top-10 major customers were:

Year Total sales (million Baht) Accounted in percentage

2019 441 45

2018 455 45

2017 470 47
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Risk factor and management of risk

Significant risks which may impact the operation of the Company and its subsidiary can be summarized as 
follows:

• Risk from acquiring products
Although the Company and its subsidiary have for a long time acted as a distributor for a large number of 
owners of the products from abroad, there is still a risk from the fact that either one of the owners of the 
product may terminate the Company and its subsidiary from being a distributor. Notwithstanding, the  
Company has acquired diverse chemical products as a substitute; but it may be time consuming to  
develop the products with customers for the time being. Incidentally, the Company yet takes into account 
the possibility of increasingly investing in more diverse businesses.

• Risks from dependence on major customers
The customer base of the Company and its subsidiary for principal business is distribution of industrial 
chemical products.  Due to small number of major customers, and bidding process held in every three years, 
failing to retain the market share among its major customers would affect the income of the  
Company. To manage this risk, a good business partnership should be maintained with its customers with a 
prompt delivery of service and with distinct quality standing out from its competitors. This includes the 
understanding of the business, staying up-to-date with competitors’ new products who may join the new 
bidding process, growing the customer base to the new business groups to serve as a strategic business 
partner that does not simply focus on cheap price alone, but also gives technical and marketing support, 
as well as offers the products and comprehensive service to meeting customer demand such as packaging 
the goods in a smaller containers with the customer’s brand name. In addition it also works to develop its 
non-major customers to help their growth and so on spreading the risk of income for stability.

• Risk from exchange rate
As more than 80 percent of the merchandize distributed by the Company and its subsidiary are imported, 
the financial instruments are therefore applied to assist with the management of the risk resulting from the 
fluctuation of the foreign currency exchange rate. This is done through executing the currency exchange 
futures contract, with most the currency futures contract tenor being less than one year. The Company has 
a policy to limit the risk of foreign currency value through management of income and expenditure in  
foreign currency (Natural Hedge), monitoring of the market conditions and transactions in foreign currencies 
to accommodate fluctuating transactions according to the exchange rate.

However, the Company has the opportunity to expand the chemical products business as the business was 
merged with BJC which operates a business in the same category of merchandize to have more competitive 
capacity and increased efficiency.
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Property used for operating the business 
Principal property, which the Company and its subsidiary used for operating the business, are  
completely owned by the Company and its subsidiary, consisting the following: 

As at 31 December 2019

Million Baht 

Immovable property for investment                                                 242.46

Land 109.44

Building 11.21

Cost of building improvement 3.10

Decorations, installation of office equipment and instruments 4.06

Machinery 0

Vehicles 6.54

Asset under installation and construction  0.04

Total costs according to net account 376.85

                      
• Land and office building at which the Company’s principal office is located 
 Address    : 75 Soi Rubia, Sukhumvit 42, 
      Khwaeng Phea Khanong, Khet Khlong Toey, 
      Bangkok 101100
 The quantity of land  : 4-00-38 rai
 Total of 2 buildings  : 18,000 sqm. Total leased space:  17,500 sqm.
 
 Currently more than 90 percent of the leased space area is occupied by the lessees, whilst the 
portion used by the Company for operation of its business is 1,600 sqm. accounting for 8.9 percent.

• Land and Factory Building/Warehouse.
 Address    : Soi Ruamjai, at Km. 18 on Bangna –Trade road in Tambon  
      Bang Chalong, Bang Phli District, Samutprakan province
 Quantity of Land  : 53-01-93 rai
 Factory Space /warehouse space : 11,473/ 32.250 sqm.
 
The portion which the Company uses for storage of chemical products amounts to 8,500 sqm. 
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For immovable property for investment, the Company records initial price at cost which includes the cost 
for transaction. Thereafter, the Company records the cost price less accumulated depreciation and allowance 
for impairment of assets (if there is any). The depreciation of immovable property for investment is  
calculated based on the cost price by the straight-line method according to the estimated useful life. The 
depreciation of immovable property for investment incorporated in the calculation of operating result as 
declared by the auditor in the Note to the Consolidated Financial Statement and Specific Financial  
Statement, sub-clause 3.5 and 11.
 
Such asset aforementioned is shown according to capital price deducted with accumulative depreciation 
for every kinds of asset except for land, using straight line method to reduce value according to each kind 
of asset throughout estimated useful life as declared by the auditor in the Note to the Consolidated  
Financial Statement and Specific Financial Statement, sub-clause 3.6 and clause 12, incidentally, no assets 
is used as collateral against borrowing.

The Company’s investments in its subsidiary
There is no change in proportion of investment since the date of investment until the year 2004; but during 
the year 2005, the subsidiary underwent the capital reduction and increase in capital, resulting the  
Company’s shareholding in the subsidiary to increase from 49.0 percent as at 31 December 2004 to 95.92 
percent as at 31 December 2005, while the whole capital accounted for 5.76 million Baht.

In the year 2013, the subsidiary company increased the capital amounting 24 million Baht. The Company 
invested in the share of capital increase in whole amount, resulting in the ratio of holding of the invested 
capital increasing from 95.92 percent to 99.18 percent. The capital of the whole investment accounted for 
29.76 million Baht.

For the policy of managing the work in the subsidiary company, the executive board will be the same as 
the Company’s executive board. It therefore has the full controlling power or the participating role in  
determining a key policy of the business.

Details of the investment in the subsidiary as at 31 December 2019 consist of  

Investment in the subsidiary

Name of company Category of business
Paid up 

capital (Baht)
% of 

shareholding 
Capital invested 

(Baht)

F B (Thailand) 
Co., Ltd.

Import and distribution of the 
security door and security system; 
production of Oleo Chemical 
Product

30,000,000 99.18 29,755,000
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Legal dispute

-None-

General data and other key information.

Name of Company:  White Group Public Company Limited (“Company”)
Symbol:   WG
Head Office:   75 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
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.
Registration Number: 0107536000226
Registered Capital:  Baht 300,000,0000 divided into 30,000,000 ordinary shares with par value of Baht 10 each
Paid-up Capital:  Baht 178,500,0000 divided into 17,850,000 ordinary shares with par value of Baht 10 each
   (as of 31 December 2019)
Voting Rights:  1 Share per 1 Vote
Tel:    0 2390 2445-54, 0 2391 7648-53
Fax:    0 2381 9990
Investor Relation: Tel 02 367 1047, 02 367 1918
   Fax 02 381 4545
Website:   www.whitegroup.co.th
Company Registrar: Thailand Securities Depository Company Limited, 
   Stock Exchange of Thailand 
   93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
   Call Center: 0 2009 9000
   Fax: 0 2009 9991
Auditor:   Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.
   11/1 AIA Sathorn Tower 23-27th Floor, 183 South Sathorn Road, Sathorn, 
   Bangkok, 10120
   Tel: 0 2034 0000
   Fax: 0 2034 0100
Share Listing:   The Stock Exchange of Thailand
   Stock Exchange of Thailand 
   93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel:    0 2009 9000
Fax:    0 2009 9991



White Group Public Company Limited

127

Part 2

Corporate Governance

Securities and Shaeholder

Securities  
White Group Public Company Limited has registered capital at 300,000,000 Bahts with capital paid at 178,500,000 
Bahts. 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 Febury 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  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 Carrying on the business as an investment company.  
The names of its shareholders as of 12 November 2018 are as follows:

No. Name of Shareholder Business Type Number of 
Share

% of Total 
Shares

1 BJC Logistics and warehouse Company Limited Investor 651,989,010 9.10

2 BJC Supercenter Company Limited Investor 5,888,635,519 82.17

3 Phisanulok Big C 2015 Company Limited Investor 625,925,381 8.73

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. The Board of Directors shall elect a director to be the 
Chairman, and may elect a Vice Chairman as they see fit. No less than half of the Board of Directors shall 
have residency in the Kingdom of Thailand.

As of 31 December 2019, the Board of Director has six 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 3 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 27 November 2018 5/5

2. Mr. Sutthichai Sungkamanee Independent Director 27 November 2018 5/5

3. Ms. Pimpana Peetathawatchai Independent Director 21 March 2000 5/5

4. Pol.Lt. Gen Patrachai Hiranyaveja Independent Director 20 December 2018 5/5

5. Mrs. Kamonwan Sivaraksa Director 28 November 2018 5/5

6. Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri Director 28 November 2018 5/5

Resignment Director are as follows:

Name Position Effective Date
Meeting Attending

(Number of Meeting)

1. Mr. Terapon Kietsuranon(1) Director 25 Apr 2019 3/3

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

Note: (1) The Annual General Meeting No. 52 appointed Mr. Terapon Kietsuranon to Director since 25 April 2019.

Mrs. Kamonwan Sivaraksa was appointed to be Company Secretary.

Duty Authorized Directors       
Two directors shall jointly sign and affix the company seal, with the exceptions of Mr. Sutthichai Sangkhamanee, 
Ms. Pimpana Peetathawatchai and Pol.Lt. Gen Patrachai Hiranyaveja.

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 directs may assign one or more directors to perform any tasks in represent of the board of directors.  
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Board of Directors 
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, the Company will send an invitation letter with supporting documents for 
meeting to the directors. For ensure the Board has sufficient time to study the information before attending 
the meeting. The 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 2019, there were 5 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 / 2018 arranged by the Thai Institution of Director.

Remuneration of Directors and Executives 
(1)  Money remuneration as of December 31, 2019.
(A)  Remuneration of Directors
Remuneration of directors had to be approved by shareholders’ meeting, the remuneration of director 2019 
has been approved by the Annual General Meeting on April 25, 2019 at total amount of 1,884,000 bahts as 
follows:  
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No. Name Position Remuneration

1 Mr. Aswin Techajareonvikul Chairman -

2 Mr. Sutthichai Sungkamanee Independent Director 250,000

Chief of Audit Committee 600,000

3 Ms. Pimpana Peetathawatchai Independent Director 250,000

 Audit Committee 142,000

4 Pol.Lt. Gen Patrachai Hiranyaveja Independent Director 250,000

  Audit Committee 142,000

5 Mrs. Kamonwan Sivaraksa Director -

6 Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri Director -

Resigned Directors

1 Mr. Terapon Kietsuranon Director  - 

2 Mr. Somchai Chaisuparakul Director 250,000

Total 1,884,000

(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)

2017 4 37.38

2018 4 39.92

2019 4 27.55

Number of employees  
As of 31 December, 2018, The Company and its subsidiaries has a total of 143 employees, which can 
be divided according to business as follows:

Department Number of Employee 

Sale and Marketing Department 25

Operation Department (Warehouse & logistics included) 47

Finance & Accounting Department 9

Building Management Department 9



ANNUAL REPORT 2019

132

Department Number of Employee 

Human Resource and Administration Department 6

Information Technology Department 3

FB Factory 44

Total 143

Employee Remuneration

Year Remuneration (MB)

2017 103.3

2018 105.4

2019 96.4

In 2019, the Company paid total remunerations for all employees of approximately 105.4 million baht,  
including salaries, bonuses, provident fund and other welfare payments.

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.
 
As of December 31, 2019, total amount of reserve long-term employee benefit detail below;

Year Remuneration (MB)

2017 18.1

2018 17.8

2019 22.6
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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 in 2019 was as follows:

Name Position
Meeting Attending

(Number of Meeting)

1. Mr. Sutthichai Sungkamanee Chief of Audit Commitee 4/4

2. Pol.Lt. Gen Patrachai Hiranyaveja Independent Director 4/4

3. Ms. Pimpana Peetathawatchai Independent Director 4/4

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

 The Audit Committee meets regularly. In 2019, 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.

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

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

1.  Audit Committee’s core responsibilities assigned by the Board of Directors include;
1.1 Review the accuracy and reliability of the company’s financial statement properly.
1.2 Review the adequacy and efficiency of internal control system.
1.3 Review the company’s compliance with Stock Exchange of Thailand’s requirement, rules regulations,    
     and related laws.
1.4 Select and nominate the independent qualified persons as company’s external auditors, propose 
     them the remuneration appropriately, attend the meeting with the auditors without management  
     attendance at  least once a year.
1.5 Review compliance with the Securities and Exchange Act, the SET requirement for all connecter 
      transaction disclosure or conflict of interest disclosure to ensure the maximum benefit to the company.
1.6 Prepare the report of the Audit Committee for submission to the Board of Directors and for publication  
     in company’s annual report. Such report must be signed by the Audit Committee Chairman and must  
     contain the following detail;

1.6.1 Comments on accuracy, completeness and reliability of the company’s financial report.
1.6.2 Comments on adequacy of the company’s internal control system.
1.6.3 Comments on law compliance in accordance with the Securities and Exchange laws, regulations of  
        the Stock Exchange, and laws relating to company’s business.
1.6.4 Comments on the appropriateness of the auditors.
1.6.5 Comments on the conflict of interest.
1.6.6 A number of Audit Committee’s Meeting and the attendance of individual audit committees. 
1.6.7 Comments on overall observation in which the audit committee receives from performing their  
        duties in accordance with the established charter.
1.6.8 Other items that shareholders and general investors should know under the scope of  
        responsibilities assigned by the Board of Directors.

1.7 Undertake any other act as authorized by the board of directors.
2.  Audit Committee is required to report the Board of Directors when finding any item or action that might 
affect the company’s financial status or performance significantly so that the Board of Directors can inform 
the situation within the designated timeframe. Such an item or action includes;

2.1 An item of conflict of interest.
2.2 Any corruption, abnormality or defect within the internal control system.
2.3 Violation of the Securities and Exchange law, regulations of Stock Exchange, and laws related to     
     business of the company.

If the Board of Directors or executive committees fails to revamp the situation within designated timeframe 
imposed by the Audit Committee, any of audit committees might report such item or action to the  
Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.
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Qualification of the Audit Committee
1.  Being appointed by the Board of Directors and the Shareholder’s Meeting as audit committee.
2.  Being an independent directors whose qualifications shall meet the following criteria;

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

3.  Not being a director assigned by the Board of Directors to partake in business decision of the company,  
      its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary or juristic person which may cause conflicts 
     of interest.
4.  Not being a director of other listed company, which are the parent company, subsidiary, same-level  
    subsidiary.
5.  Having the same duties as those prescribed in the regulation of the Stock Exchange of Thailand concerning  
     the qualifications and scope of work of the Audit Committee.
6.  Having sufficient knowledge and experience to perform duties as audit committee member provided  
     that at least one member of Audit Committees must have sufficient knowledge and experience to review  
    the reliability of financial statements.
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In 2017, 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.

• 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 2018
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 Charter of the Executive Board Committee 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 carry-out the policy initiated by the Board of Directors into the 
corporate plans to be implemented, and to follow-up that the Company’s performance is in line with the 
policy. Operational problems, resolutions and activities, of the Executive Board are reported to the Board 
of Directors.
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As of 31 December 2019, the Executive Board comprises seven members and The Executive Board Meetings 
were held four times in 2019 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 (1) Executive Director

3. Mr. Somchai Chaisuparakul (1) Executive Director

4. Mrs. Araya Tejanant (2) Executive Director

5. Mrs. Sirikul Samutsakorn Executive Director

6. Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri Executive Director

7. Mrs. Kamonwan Sivaraksa Executive Director and Secretary

Note  (1)  Mr. Terapon Kietsuranon and Mr. Somchai Chaisuparakul have resigned from position 31 December 2019 onward.

   (2)  Mrs. Araya Tejanant has retired from 31 December 2019 onward.

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 
amendment of the Charter of the Executive Board in order to comply with good Corporate Governance 
principles. The amendment is effective 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 Director.

Recruitment and Selection of Directors 
Due to the Recruitment Committee did not appointed yet, directors and executives did not recruit by Recruitment 
Committee. However, the Board of Directors had considered directors and executives from qualifications,  
experiences and expertise from several occupations including previous performance of director. The company
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also did not appointed the Remuneration Committee, renmuneration of directors and executive will follow to 
the company’ salary structure with comparation 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.

Recruitment and Selection 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.

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

• Have authorization to approve the company’s payment, write a cheque, and sign any financial document 
ap proved 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.  On the other hand, 
the Chairman is an independent director in accordance with the Stock Exchange of Thailand’s definition.  
As well, the Chairman has no relationship whatsoever with the management. Moreover, as a checks and balances 
mechanism, independent directors make up at least one-third of the Board of Directors.

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).  
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As of 31 December 2019, 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 has realized 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 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. 

• 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.
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• 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.

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

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

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.

Remuneration of Auditors
Fiscal year ended December 31, 2019.

No. Name Auditor Fee (Baht)

1. White Group Public 
Company Limited

Dr. Kiatniyom Kuntisook  
CPA Registration No. 4800 
Dr. Suphamit Techamontrikul             
CPA Registration No. 3356
Mr. Wonlop Vilaivaravit                          
CPA Registration No. 6797
De Ioitte Touche Tohmaisu Jaiyos 
Audit Company Limited

1,210,000.-               
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No. Name Auditor Fee (Baht)

2. Subsidiary:
FB (Thailand) Co., Ltd.

Mr Wee Sujarit
CPA Registration No. 7103
Dr. Kiatniyom Kuntisook  
CPA Registration No. 4800 
Mr. Wonlop Vilaivaravit                          
CPA Registration No. 6797
Mr. Montri Khongkruephan
CPA Registration No. 5486
De Ioitte Touche Tohmaisu Jaiyos 
Audit Company Limited

390,000.-

Total 1,600,000.-

Apart from the above-mentioned audit fee, White Group Public Co., Ltd. and its subsidiary didn’t pay for 
any remunerations concerning about other types of services during the fiscal year ending 31 December 2019 
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 (CSR) Policies

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

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 2019, 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.
5. The company and its subsidiary provide health checking up program for all employees annually. 

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. Social Service Activities
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 2019. 

2. 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 ensuring 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.
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Report of Audit Committee

The Board of Directors has summarized performance of year 2019 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 certified 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 3 members as follows:
• 3 executive directors
• 3 independent directors (All of them are members of the Audit Committee)

In summary, the Company has three independent directors, accounting for 50 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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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 2019, the Audit Committee convened 4 meetings with full attendance from members, with the management 
and the external auditor also present. In addition, the Audit Committee Meeting No. 1/2019 held with the external 
auditors in the absence of the management. 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 ordinary and usual transactions 
of the Company 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.

• 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 2020
The Audit Committee nominated Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited as 
an external auditor of the Company and the Company’s subsidiaries. Details of audit fee are 
as follows: 

Company 2020 

White Group Public Company Limited 1,110,000

F.B. (Thailand) Company Limited 340,000

Total audit fee 1,450,000

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 24, 2020
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Connected Transactions  
(Unit: Baht)

Company Name and 
Relationship

Related party 
transactions

Amount
For 2019

Balance as of
31 December 
2019

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 
factory and service

Sales Income

Purchase of 
chemical products 

Other service fees

Rental Deposit

2,400,000.-      

291,099.-

72,091,338.45.-

-

-

-

-

1,511,538.18.-

7,366.-

600,000.-

In accordance with 
agreement

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

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

Prepaid insurance 
premiums

968,523.77.-

2,947,560.-

180,360.-

-

1,352.48.-

-

1,075.35.-

209,477.22.-

On normal commercial 
terms  and conditions

In accordance with 
agreement

Cost plus margin

On normal commercial 
term and conditions
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Company Name and 
Relationship

Related party 
transactions

Amount
For 2019

Balance as of
31 December 
2019

Pricing Policy

Raks Marketing Co., Ltd. Rental Income from      
office building

Other service fees

Rental Deposit

Telephone guarantee

120,000.-

21,600.-

-

-

-

-

30,000.-

15,000.-

In accordance with 
agreement

Cost plus margin

On normal commercial 
terms  and conditions 

On normal commercial 
terms  and conditions

Rubia Industries Limited
(since 23 November 2018)

Sales Income 141,285.- 73,081.- Cost plus margin

Big C Retail Holding Co., Ltd
(since 23 November 2018)

Interest 90,608.23.- - On normal commercial 
term and conditions

Berli Jucker Public Company 
Limited
(since 23 November 2018)

Rental Income 
from office 
building

Administrative 
expenses

Rental Deposit

1,987,547.94.-

12,969,350.-

265,195.82.-

13,796,104.-

616,410.-

In accordance with 
agreement

In accordance with the 
agreement

On normal commercial 
terms  and conditions 

Big C Supercenter Public Company 
Limited
(since 23 November 2018)

Administrative 
expenses

60,990.65.- 6,365.- In accordance with the 
agreement

BJC International (Myanmar) 
Company Limited
(since 23 November 2018)

Administrative 
expenses

625,674.83.- 349,445.64.- In accordance with the 
agreement

Berli Jucker Logistic Company 
Limited
(since 23 November 2018)

Rental Income 
from office 
building

Administrative 
expenses

793,830.-

22,100.- 1,605.-

In accordance with 
agreement

In accordance with the 
agreement

Berli Jucker Cellox Company Limited
(since 23 November 2018)

Rental Income from 
office building

2,154,580.38.- 1,442.36.- In accordance with 
agreement
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Company Name and 
Relationship

Related party 
transactions

Amount
For 2019

Balance as of
31 December 
2019

Pricing Policy

Thai Glass Industries Public 
Company Limited
(since 23 November 2018)

Rental Income from 
office building

14,653,660.- 82,919.76.- In accordance with 
agreement

Berli Asiatic Soda Company Limited
(since 23 November 2018)

Rental Income from 
office building

Other service fees

Rental Deposit

232,000.-

6,140.-

-

60,030.-

-

87,000.-

In accordance with 
agreement

Cost plus margin

On normal commercial 
terms  and conditions 

Berli Jucker Foods Limited
(since 23 November 2018)

Sales Income 38,050.- 11,770.- Cost plus margin

Food of Asia Company Limited
(since 23 November 2018)

Administrative 
expenses

41,051.40.- - In accordance with the 
agreement

Southeast Insurance Public 
Company Limited
(since 23 November 2018)

Insurance Premium 

Prepaid insurance 
premiums

1,425,322.93.-

-

7,676.38.-

239,779.33.-

On normal commercial 
terms  and conditions

On normal commercial 
terms  and conditions

Southeast Life Insurance Public 
Company Limited
(since 23 November 2018)

Insurance Premium 

Prepaid insurance 
premiums

110,428.78.-

-

219,872.-

109,443.22.-

On normal commercial 
terms  and conditions

On normal commercial 
terms  and conditions

บริษัท อีพีเอสเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด
(since 23 November 2018)

Sales Income 11,600.- 12,412.- Cost plus margin
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Past 3
Financial and Operation Results
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Management Discussion and Analysis

Operation results
In 2019 the national economy growth declined to 2.4 per cent, compared with 4.2 per cent in 2018, when 
Thailand was adversely affected by the trade war between the United States and China, which caused the 
world trading value to slow down and rapidly reduce the export.

The Company had a net profit of 168.5 million Baht in respect of shareholders of the Company, increasing 
by 29.0 per cent compared with that of the previous year, and a profit per share of 9.4 Baht, caused  
mainly from real estate lease business with increasing incomes.

Income
The Company’s gross income decreased by 5.9 per cent from that of the previous year, from 1,132.2 million 
Baht to 1,065.4 million Baht.  Details are as follows.
 
Industrial chemical product distribution business
Income from industrial product distribution decreased by 7.9 per cent from that of the previous year, from 
985.8 million Baht to 908.2 million Baht.  Most business was affected from economic slow-down situation. 
 
Real estate lease business
Income from real estate lease business increased by 21.5 per cent from that of the previous year, from 
108.3 million Baht to 131.5 million Baht, because of acquisition of lessees to take on lease spaces at Bang 
Na Warehouse, and increasing income from parking lot services and public utility fees from lessees of White 
Group building.
 
Safe service business
Total income from safe service business was 1.6 million Baht, decreasing by 84.0 per cent from that of the 
previous year, due to cessation of sales of safes and fire alarm system. 

Oleo-chemical product making and distribution business
The Company purchased oleo-chemical plant located in Nava Nakhon Industrial Estate in March 2013 and 
invested in improvement of machinery and production steps to enhance the efficiency and help reducing 
cost, and also developed new products to suit the market requirements. The plant produced goods for use 
in various industries, i.e. car tires, washing and cleaning products, paints and surface coating products, etc., 
95.0 per cent of which was produced for domestic distribution and 5 per cent for export. Total  
domestic sales decreased by 14.5 per cent compared with that of the previous year, and the total export 
decreased as well due to high production cost.

Other incomes
Other incomes decreased by 30.6 per cent from that of the previous year, from 28.5 million Baht to 19.7 
million Baht, being a decrease of dividend receivables, commission income from industrial chemical product 
distribution business etc.
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Gross profits 
The Company and subsidiary companies had 10.9 per cent increasing gross profits, from 275.8 million Baht 
to 305.8 million Baht, which could be classified by business categories as follows.
 
Industrial chemical product distribution business
Gross profit derived from industrial chemical product distribution business was 219.4 million Baht, decreasing 
by 3.0 million Baht, or 1.4 per cent, from that of the previous year, due mainly to decreasing income.

Real estate lease business
Gross profit derived from real estate lease business was 86.4 million Baht, increasing by 33.0 million Baht, 
or 61.8 per cent, from that of the previous year, due to increasing income.

Expenses
Selling and administrative expenses and other expenses decreased by 19.1 million Baht, or 13.8 per cent, 
from that of the previous year, from 138.7 million Baht to 119.6 million Baht, due mainly from establishment 
of allowance for asset impairment of 13 million Baht and unrealized loss from exchange rate of 5.4 million 
Baht in the previous year.

Profits for the year
Profit in respect of shareholders of the Company for 2910 increased by 29.0 per cent from that of the  
previous year, from 130.6 million Baht to 168.5 million Baht.

Profit per share
Profit per share was 9.4 Baht per share while that of the previous year was 7.3 Baht per share.       

Financial position
Assets
As at 31 December 2019 the Company and subsidiary companies had total assets of 2,108.6 million Baht, 
increasing by 105.6 million Baht, or 5.3 per cent, from that of the previous year, as detailed below.

           Unit : million Baht

As at 31 Dec 
2019

As at 31 Dec 
2018

Increase 
(decrease)

%

Current assets 1,624.7 1,495.4 129.3 8.6

Non-current assets 483.9 507.6 (23.7) (4.7)

Total assets 2,108.6 2,003.0 105.6 5.3
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Current assets
As at 31 December 2019, current assets were 1,624.7 million Baht, increasing by 129.2 million Baht from 
that of the previous year, resulted from:
• 559.4 million Baht increase in cash and cash equivalents
• 325.0 million Baht decrease in temporary investment from in-transfer of cash or cash equivalents
• 4.1 million Baht increase in trade and other account receivables 
• 53.0 million Baht decrease in short-term loans and accrued interest receivables from related business
• 148.2 million Baht of inventories (net), decreasing by 56.7 million Baht
• Other current assets of 0.9 million Baht, increasing by 0.4 million Baht from that of the previous year

Non-current assets
As at 31 December 2019, non-current assets were 483.9 million Baht, decreasing by 23.7 million Baht, or 4.7 
per cent, from that of the previous year, details thereof were as follows.
• General investments were equal to those of the previous year, being new investment in unit trusts in 

real estate mutual fund purchased at the cost of 100 million Baht.  Fair value of said investment as at 
31 December 2019 was 114 million Baht.

• Real estate for investment decreased by 20.7 million Baht due to amortization of depreciation.
• Property, plant and equipment decreased by 5.6 million Baht.
• Intangible assets (net) decreased by 0.1 million Baht.
• Deferred income tax assets and other non-current assets increased by 2.8 million Baht.

Quality of assets
The Company and subsidiary companies assessed impairment of property, plant and equipment or other 
intangible assets in 2019, market values of which were in notes to the financial statement.
 
Account receivables
Trade and other account receivables as at 31 December 2019 were 176.7 million Baht, summarized as 
follows.

Unit : million Baht

Account receivable category Amount %

Trade account receivables - related businesses  0.5 0.0

Trade account receivables - unrelated businesses 173.3 98.0

Other account receivables 5.1 3.0

Less allowances for doubtful accounts (2.2) (1.0)

Total trade and other account receivables 176.7 100.0
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Sales of goods of the Company and subsidiary companies were sales of goods in several industries and each 
industry had different collection periods.  However, the Company and subsidiary companies had outstanding 
debts of 60 days in average, compared with the average debt collection period of 59 days in the previous year.

As for allowances for doubtful accounts of the Company and subsidiary companies in the amount of 2.2 
million Baht, the Management believed that risks from granting of credits would not exceed the amount of 
the allowances for doubtful accounts.
 
Inventories
The Company and subsidiary companies emphasized on management of inventories appropriate to purchase 
orders of customers in various industries.  The turnover rate of inventories was 3.7 times compared with 4.0 
times of the previous year.  The average time for sales of goods was 98 days compared with 91 days of that 
of the previous year.

As regards depreciated finished goods, the Company and subsidiary companies decreased the cost thereof 
to be anticipated net receivable value in full.

Liquidity
Liquidity ratio  
Liquidity ratio of the Company and subsidiary companies in 2019 was 9.9 times compared with 9.6 times 
of that of the previous year.  The Liquidity was enhancing.

Sources of funds
As at 31 December 2019, the Company and subsidiary companies had liabilities and shareholders’ equity 
in the total amount of 2,108.6 million Baht, increasing by 57.2 million Baht or 2.9 per cent from that of the 
previous years, as detailed below.

Unit : million Baht

As at 31 Dec 
2019

As at 31 Dec 
2018

Increase 
(decrease)

%

Current liabilities 163.5 155.3 8.2 5.3

Non-current liabilities 47.0 42.7 4.3 10.1

Total liabilities 210.5 198.0 12.5 6.3

Shareholders’ equity 1,898.1 1,805.0 93.1 5.2

Total liabilities and shareholders’ equity 2,108.6 2,003.0 105.6 5.3
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Liabilitiesties
Current liabilities of 163.5 million Baht increased by 8.2 million Baht from that of the previous year, resulted 
from the increase of 4.8 million Baht in trade and other account payables, 3.7 million Baht increase in  
accrued corporate income tax payable, 0.5 million Baht increase in other current liabilities and 0.9 million 
Baht decrease in bank overdraft.

Non-current liabilities of 47.0 million Baht increased by 4.3 million from that of the previous year, resulted 
from 4.9 million Baht increase in the reserve for long-term staff benefits and 0.6 million Baht decrease in 
customers’ deposits.
 
Total shareholders’ equity of 1,898.1 million Baht increased by 93.1 million Baht from that of the previous 
year because the 2019 operation results yielded net profit of 168.5 million Baht, and dividends of 75.8 
million Baht were distributed from 2018 operation results. 

Cash flow statement
Cash and cash equivalents of the Company and subsidiary companies as at 31 December 2019 were 1,098.7 
million baht as detailed below.

Unit : million Baht

2019 2018
Increase 

(decrease)
%

Net cash received from operating activities 237.9 168.7 69.2 41.0

Net cash received from (used in) investing 
activities

 397.7  273.9 123.8 45.2

Net cash used in financing activities (76.3) (78.9) 2.6 3.3

Net cash and cash equivalents increase
   (decrease)

559.3 363.6 195.7 53.8

Cash and cash equivalents as at the beginning 
of the year

539.4 175.7 363.7 207.0

Cash and cash equivalents as at the end 
of the year

1,098.7 539.4 559.3 103.7
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