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สารประธานกรรมการ

Message From the Chairman of the Board of Director

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ประธานกรรมการ

Mr. Jesadavat Priebjrivat

Chairman of the Board of Director / Independent Director

หากท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมานานพอควร ท่านจะทราบได้ว่าผล
ตอบแทนที่ได้รับนั้นน่าพอใจอย่างยิ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา
ที่สูงมาโดยตลอด ทั้งที่จ่ายเป็นเงินสด และในรูปแบบหุ้นปันผล
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทุ่มเทความสามารถและความตั้งใจในการ
บริหารงาน จนยอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 23% และได้จ่ายหุ้นปันผล ทั้งๆ
ที่บ้านเมืองยังคงประสบปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง ตามที่
ทราบกันดีอยู่แล้ว การจ่ายปันผลครั้งนี้ทำ�ให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท
เพิ่มจาก 212 ล้านบาท เป็น 302 ล้านบาท และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดใหญ่ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ SET) ซึ่งบริษัทจะพิจารณาหาช่วงเวลาที่เหมาะ
สมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนของ SET เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้
ประโยชน์สูงสุดแห่งปี
ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมใคร่ขอขอบพระคุณท่าน ผู้
ถือหุ้น พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัท
เสมอมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

If you are a shareholder of the company for long time,
you will notice that the returns have been very satisfying. The company has paid dividends at a high rate in
both form of cash dividends and stock dividends.
In the past year, The Company has dedicated the ability
and attention of management resulted in sale increased
by nearly 23%. Moreover, even in the economics and
political problems, the Company can paid the stock dividends which increased the registered capital from 212
million Baht to 302 million Baht and resulted in having
the qualification to be listed in the Stock Exchange of
Thailand (SET). The Company would determine the appropriate time to registry in SET to maximize benefit for
all shareholders.
I, on behalf of the Board of Directors, would like to thank
you our shareholders, employees and stakeholders in
related personal of the continually good support. And
hope to get support like this forever.

ในนามคณะกรรมการบริษัท
เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดขึ้นในเรื่องต่างๆดังนี้คือ
การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
การสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน การสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยกำ � หนดขึ้ น และรวมทั้ ง กฎหมายอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจน
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำ�หรับในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจ
สอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุม โดยมีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้คือ
1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2557
โดยได้หารือกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารด้านบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า
ถูกต้องและเชือ่ ถือได้ ทัง้ นีง้ บการเงินดังกล่าวได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐาน
การบัญชีทร่ี บั รองโดยทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. ได้สอบทานถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับรายงานการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในเป็น
ประจำ�ทุกไตรมาส ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานถึงจุดบกพร่อง
ของการควบคุมการปฏิบัติงานในบางประเด็น พร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางในการแก้ไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�ชับให้ฝ่ายบริหาร
ติดตามการแก้ไขอย่างใกล้ชิด โดยภาพรวมแล้วไม่พบข้อบกพร่องที่
มีนัยสำ�คัญ
3. ได้สอบทานว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสมในกรณีที่พบประเด็นที่ไม่แน่ใจก็
ให้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

4. ได้สอบทานการทำ�รายการที่เกี่ยงโยงกัน หรือรายการที่อาจ
จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำ�หรับการดำ�เนินงานในรอบปี
2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีราคาและเงื่อนไข
ตามปกติของธุรกิจทั่วไป อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
5. ได้พจิ ารณาเลือกผูส้ อบบัญชีรายบริษทั สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด
ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปีทผ่ี า่ นมาเป็นผูส้ อบบัญชีในปีนอ้ี กี ปี
หนึง่ โดยให้ความเห็นเสนอแนะต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ให้แต่งตัง้
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4523 และ/
หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 4958 แห่งบริษทั สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯในปี 2558 และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจ�ำ นวน
870,000.00 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายและได้รบั ความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้อง และได้ปรึกษาหารือกับผูส้ อบบัญชีเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
เพื่อ รั บ ทราบข้ อ สั ง เกตเกี่ย วกั บ รายงานการเงิ น และระบบการ
ควบคุมภายใน ซึง่ ไม่พบประเด็นทีผ่ ดิ ปรกติอย่างมีนยั สำ�คัญ

Report of Audit Committee
Mr. Khan Akaworawit Chairman of audit comittee
To Shareholders
The Audit Committee were assigned the duties and responsibilities by the Board of Directors to per form is
verify the financial statement ,verify internal control system and internal audit verify the operation under criteria
of stock exchange of Thailand and law. Has selected the
auditor and review the interlinked transaction by basing
on transparency and by disclosing information properly
in under to prevent to conflict of interest from happening in 2014. The Audit Committee had 4 meeting and had
reported the result of the meetings to Company’s Board
of Director every time: summarized as follows
1. Verifying the quarterly and yearly financial report for
2014,by meeting with the auditors and management accountants and it is deemed that the financial statement
of the Company has been prepared under general accepted standard and government’s regulations, all information is revealed and the provision appropriately.
2. Verifying the appropriateness of the internal control
system. The Audit Committee had received the report
form the internal auditors on the quarterly, to the lack
of operation control at some point. And suggestions on
how to improve. The Audit Committee has instructed the
management to closely improved .Over-all, no significant
defects.
3. Reviewing the operation under criteria and law on Securities and Stock Exchange of Thailand, and the office
of the Securities and Exchange Commission, and law concerned with the business operation of the Company. In
case issue not sure, consulted the Stock Exchange of Thailand and proposed a committee to consider again.
4. Verifying the interlinked transactions by basing on the
transparency and by disclosing information properly in
order to prevent the conflict of interest from happening
.From such follow-up, there are not many of such business and it is negligible and dose not affect the provision
of the agreement.

5. Selecting the auditor, by considering and selecting and
presenting to appoint the old auditors consisting of Mrs.
Chonlaros Suntiasvaraporn whose audit license is No.
4523,Miss Siraporn Auaanankul whose audit license is No
.3844, or Mr.Suppachai Panyawattano whose audit license
in No .3930, or Mr.Kritsada Loetwana whose audit license
is No .4958 of the EY Office Limited, to be the auditors of
the Company in 2015. The remuneration for the auditors
is 870,000 Baht. This has been proposed to the Broad of
Directors for approval in the Annual Shareholder’s Ordinary Meeting in 2015 further.
The Audit committee is independent in performing
work under the assigned mission and the participation
form all parties. And there are meeting with auditors quarterly in order to know the notes made on financial report
and appropriate internal control .It is found that there is
not any substantial abnormality

Mr. Khan Akaworawit
Chairman of audit comittee

คณะกรรมการ
ประวั ต ิ โ ดยสั ง เขป

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา

นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์์

รศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำ�นวย

อายุ 54 ปี

อายุ 48 ปีี

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน)
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
: ปริญญาเอก สาขาบัญชี
New York University, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
The University of Manchester, UK
ปริญญาโท สาขา บริหารงานวิศวกรรม
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ปริญญาโท MBA (Finance) University of San
George Washington University
65/2005
Antonio, USA
หลักสูตร Role of Chairmanship (ROC)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปริญญาโท สาขาบัญชี
ประจำ�ปี 2554
รุน่ 34/2004
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ประจำ�ปี 2552
ปี 2549
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP)
(AACP) ประจำ�ปี 2552
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประจำ�ปี 2548

ประวัตกิ ารทำ�งาน

: พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษทั แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ.2553-2555
หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน
บริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – 2550
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)
พ.ศ. 2544 – 2547
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (จำ�กัด)

: พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั เพิม่ สิน สตีลเวิคส์ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ
บริษทั แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
บริษทั คราวน์เทค แอดวานซ์ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เควิน แอนด์ เคิรท์ จำ�กัด

: 2553-ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั เลอนทูเว็ลท์ จำ�กัด
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบนั
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2534 – ปัจจุบนั
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ สำ�นักงานธนากร
พ.ศ. 2534 – 2540
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี
ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส

นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธ์ชัย

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี

นายวิรัช สุวรรณนภาศรี

อายุ 48 ปีี

อายุ 43 ปีี

อายุ 71 ปี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
สาขาเทคนิคการแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP)

: ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
: ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารระหว่างประเทศ The University of Bir- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
mingham. UK
ประจำ�ปี 2548
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประจำ�ปี 2548

: พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำ�กัด
พ.ศ. 2548-2552
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายวานิชธณกิจ
บริษัท โกลแบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จำ�กัด
พ.ศ. 2543 – 2548
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ
บล. ยูไนเต็ด จำ�กัด(มหาชน)
พ.ศ. 2538 – 2543
ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
บล. ธนสยาม จำ�กัด(มหาชน)
พ.ศ. 2537
เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานภายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูเคม เทค จำ�กัด
2557-ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
บริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จำ�กัด
พ.ศ. 2548 – 2552
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 – 2548
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2534 – 2543
รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ยูเนี่ยน เทรดดิ้ง แอนด์ อินดัสตรี้ จำ�กัด

: พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
พ.ศ. 2548 – 2553
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2524 – 2547
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยนเทรดดิ้ง แอนด์ อินดัสตรี้ จำ�กัด

นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี

นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรีี

นางสาวปิยนันท์ สุวรรณนภาศรี

อายุ 73 ปี

อายุ 45 ปีี

อายุ 44 ปีี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

: ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร์
: ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
University of New Haven, USA
พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการเงิน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of New Haven, USA
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78 ประจำ�ปี 2548
อัสสัมชัญ
ประจำ�ปี 2548
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 42 ประจำ�ปี 2548

: พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท ยูเคม เทค จำ�กัด
บริษัท เฟิร์สทราโก้ จำ�กัด
พ.ศ. 2524 – 2547
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยนเทรดดิ้ง แอนด์ อินดัสตรี้ จำ�กัด

: 2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูเคม เทค จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – 2552
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)

: พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท ยูเคมเทค จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – 2548
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)

นายพีรพล สุวรรณนภาศรีี

นายการุณ ศรีวิจิตรานนท์

นายวิษณุ มีอยู่

อายุ 37 ปีี

อายุ 38 ปีี

อายุ 46 ปี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

: ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร์
: ปริญญาโท สาขา Commerce,
ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
University of New South Wales
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขา E-Business Manage
ment University of Surrey U.K.
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประจำ�ปี 2548

: ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์
ปริญญาตรี สาขา เคมีเทคนิค(เกียรตินิยมอันดับ 1
เหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท ยูเคมเทค จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จำ�กัด
พ.ศ. 2546 – 2548
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)

: 2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
พ.ศ. 2535 – 2536
วิศวกร
บริษัท เอสโซ่สแตนดาร์ด ประเทศไทย จำ�กัด

: 2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แกรททิทดู อินฟินทิ จำ�กัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
Channel Marketing Director
Chang International Company Ltd.
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
Croup Customer Marketing Manager
Diageo Moet Hennessy, Thailand
พ.ศ. 2546 – 2549
Product Manager
บริษัท ดีทแฮล์ม จำ�กัด
พ.ศ. 2546
Customer Executive
Unilever Best Foods (Thailand)
พ.ศ. 2541 – 2542
Department Manager
บริษัท เซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำ�กัด

The History Briefly
of Board

Mr. Jesadavat Priebjrivat

Chairman of Board of Director/ Independent
Director

Age 58 Years

Educational Background

Mr. Khan Akaworawit
Chairman of Audit Committee/
Independent Director

Age 54 Years

: MBA. Kasetsart University
: MBA. In Finance, New York University
Certificate in Director Certification Program
MBA. in Engineering Management.
(DCP) Class of 65/2005
George Washington University
Certificate in Director Accreditation Program
Certificate in Director Certification Program
(DAP) Class of 34/2004
(DCP) Class of 2009
in Audit Committee Program (ACP)
Certificate in Director Accreditation Program Certificate
Class of 2006
(DAP) Class of 2005
Certificate in Advanced Audit Committee
Program (AACP) Class of 2009
Certificate in Role of Chairmanship (ROC) Class
of 2011

Miss Kwansagool Tengamnuay
Audit Committee / Independent Director

Age 48 Years
: Ph.D in Accounting,
University of Manchester, UK
MBA in Finance, University of San Antonio,
USA
MSc. In Accounting ,Chulalongkorn University
Bachelor of Accounting,Thammasart University

Working Experiences

: 2010-Present
Chairman of Board Director
Gratitude infinite Plc.
Audit Committee
Sansiri Plc.
2010 - 2012
Chief of Financial Depertment
CAT Telecom Plc.
2004 - 2007
Deputy Managing Director
MFC Asset Management Plc.
2001 - 2004
Deputy Managing Director
KGI Securities (Thailand) Plc.

: 2005 – Present
Audit Committee/Independent Director
Permsin Steel Works Plc.
2010 – Present
Chairman of Audit Committee / Independent
Director
Gratitude infinite Plc.
2010 – Present
Audit Committee/Independent Director
T.M.C Industrial Plc.
2011 – Present
CFO / Director
Crown Tech Advance Plc.
2001 – Present
Managing Director
Kevin & Kurt Co.,Ltd.

: 2010-Present
Audit Committee / Independent Director
Gratitude infinite Plc.
2014 – Present
Director
Learn To Wealth Co., Ltd
1989 – Present
Lecturer at Accounting Department ,
Faculty of Business Administration
Kasetsart Umiversity
1991 – Present
Managing Partner
Thanakorn office
1991 - 1997
Audit Assistant
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

Miss Siruswadi Suthiworapuncha Mr. Perajed Suwannapasri
Audit Committee / Independent Director

Chief Executive Officer

Age 48 Years

Age 43 Years

: MBA,Assumption University
BSc. Of Medical Technology,
Chulalongkorn University

Mr. Virat Suwannapasri
Director

Age 71 Years

: Bachelor of Business Administration
: Certificate in Executive
Assumption University
Development,Faculty of Commerce and
Diploma in International Finance & Banking
Accountancy,Chulalongkorn University
University of Birmingham. UK
Certificate in Director Accreditation Program
Certificate in Director Accreditation Program (DAP) Class of 2005
(DAP) Class of 78/2005

: 2010 - Present
: 2010 - Present
Audit Committee / Independent Director
Chief Executive Office
Gratitude infinite Plc.
Gratitude infinite Plc.
2011 – Present
Director
Senior Vice President of Investment Banking Union Petrochemical Plc.
Ploenchit Capital Co.,Ltd.
UKEM Ethanol and Ester Co.,Ltd
2000 - 2005
2007- Present
Senior Vice President of Investment Banking Chief Executive Officer/Director
Globlex Advisory Co.,Ltd.
Gratitude Supplement Co.,Ltd.
1995 - 2000
2005 - 2009
Investment Banking Manager
Director
DhanaSiam Securities Plc.
Union Intraco Plc.
1994
Deputy Managing Director
Internal Control Officer
Union Petrochemical Plc.
The Stock Exchange of Thailand
2000 - 2005
General Manager
Union Intraco Plc.
1991 - 2000
Assistant Marketing Manager
Union Trading and Industries Co.,Ltd.

: 2010 – Present
Director
Gratitude Infinite Plc.
2005 – Present
Managing Diector
Union Petrochemical Plc.
Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd
First Traco Co.,Ltd.
2005 - 2010
Managing Director
Union Intraco Plc
1981 – 2004
Managing Director
Union Trading and Industries Co.,Ltd.

Mrs. Kanjana Suwannapasri

Miss Suthida Suwannapasri

Miss Piyanan Suwannapasri

Age 73 Years

Age 45 Years

Age 44 Years

Director

Director

Director

: Ph.D. in Social Science,
: MA. In Public Administration, NIDA
: MBA in Marketing ,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Bachelor of Laws,Thammasart University
University of New Haven, USA
Honorary Degree in Buddhism,Faculty of
Certificate in Director Accreditation Program MSc. In Finance,
Social Science.,
(DAP) Class of 78/ 2005
University of New Haven, USA
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
BBA. in Finance,
Certificate in Director Accreditation Program
Assumption University
(DAP) Class of 2005
Certificate in Director Accreditation Program
(DAP) Class of 42/ 2005

: 2010 – Present
Director
Gratitude Infinite Plc.
2005 – Present
Deputy Managing Director
Union Petrochemical Plc.
Director
Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd.
Ukem tech Co.,Ltd.
First Traco Co.,Ltd.
1981 - 2004
Deputy Managing Director
Union Trading and Industries Co.,Ltd.

: 2005-Present
Director
Gratitude Infinite Plc.
Ukem tech Co.,Ltd
Assistant Managing Director
Union Petrochemical Plc.
2005 - 2009
General Manager
Union Petrochemical Plc.

: 2005 – Present
Director
Gratitude Infinite Plc.
Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd
UKEM Tech Co.,Ltd
Assistant Managing Director
Union Petrochemical Plc.
2002 – 2005
Accounting and Finance Manager
Union Petrochemical Plc.

Mr. Perapol Suwannapasri

Mr. Karoon Srivijitranon

Mr. Vissanu Meeyoo

Age 37 Years

Age 38 Years

Age 46 Years

Director

Director

Director

: Ph.D. in Social Science,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Honorary Degree in Buddhism,
Faculty of Social Science.,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MA. In E-Business Management University of
Surrey U.K
Bachelor of Business Administration,
Assumption University
Certificate in Director Accreditation Program
(DAP) Class of 2005

: MBA, in Commerce,
: Ph.D in Chemical Engineering ,
University of New South Wales
University of New South Wales
Bachelor of Business Administration, Assump- BSc. In Chemical Technique,
tion University
Chulalongkorn University

: 2005 – Present
Director
Gratitude Infinite Plc.
Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd
UKEM Tech Co.,Ltd
Assistant Managing Director
Union Petrochemical Plc.
2007- Present
Director
Gratitude Supplement Co.,Ltd.
2003 – 2005
Business Development Manager
Union Petrochemica Plc.

: 2010- Present
Director
Gratitude Infinite Plc.
2006 – Present
Croup Customer Marketing Manager
Diageo Moet Hennessy, Thailand
2003 - 2006
Product Manager
Diethelm Co.,Ltd
2003
Customer Executive
Unilever Best Foods (Thailand)
1998 – 1999
Department Manager
Central Department Co.,Ltd

: 2010-Present
Director
Gratitude Infinite Plc.
1995 - present
Vice President of Research Dept.
Mahanakorn University
of Technology
1992 - 1993
Engineer
Esso (Thailand) Plc.
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
E-mail
จำ�นวนทุนจดทะเบียน
จำ�นวนทุนเรียกชำ�ระ

: บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
(Gratitude Infinite Public Company Limited)
: 9/8 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
: จัดหา พัฒนาและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
: 0107553000140
: (662) 888-6800
: (662) 888-7200
: www.gratitudeinfinite.co.th
: info@gratitudeinfinite.co.th
: หุ้นสามัญ 302,687,292 หุ้น
: หุ้นสามัญ 302,686,633 หุ้น

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
สำ�นักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259
Call Center : 0-2229-2888

ผู้สอบบัญชี

: นางชลรส สันติอัศราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯเป็นผู้จัดหา พัฒนาและจัดจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สำ�หรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื่อง
สำ�อางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ อาหารและเวชภัณฑ์ พลาสติกและบรรจุภัณฑ์สี หมึกพิมพ์และเคลือบสี โดยเคมีภัณฑ์ที่บริษัท
จำ�หน่ายมีการนำ�ไปใช้ประโยชน์หลากหลาย ทั้งการใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น เป็นส่วนผสม ตัวกลาง หรือนำ�ไปแปรรูปเป็นเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นๆ
บริษัทฯมีการขยายธุรกิจเข้าไปสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯมุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าในกลุ่มเฉพาะ ( Niche market) ที่มีการแข่งขันต่ำ� และมีนโยบาย พัฒนาธุรกิจที่มุ่งเม้นในเชิงคุณภาพ
และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ โดยจัดหาเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บริการด้านคำ�ปรึกษาและความช่วย
เหลือทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า โดยคำ�นึงถึงผลประโยน์ของลูกค้าเป็นสำ�คัญ เพื่อสร้างและคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจของลูกค้า

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2555 - 2557 สามารถจำ�แนกตามกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้
2555

2556

2557

กลุ่มลูกค้า

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
อุตสาหกรรมสี หมึกพิมพ์และเคลือบสี
อุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ์
อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์
รวมรายได้จากการขาย

313.51
171.45
86.52
73.83
645.31

48.58
26.57
13.41
11.44
100.00

395.42
156.59
69.51
44.25
665.77

59.39
23.52
10.44
6.65
100.00

560.48
129.94
85.09
41.03
816.54

68.64
15.91
10.42
5.02
100.00
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560.48

รายได้ของบริษัทแบ่งแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ล้านบาท

600

0

2555
อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
อุตสาหกรรมสี หมืกพิมพ์ และเคลือบสี
อุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ์
อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์

2556

2557

41.03

85.09

129.94
44.25

100

69.51

156.59
73.83

86.52

200

171.45

300

313.51

400

395.42

500
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ข้อมูลทางการเงินของบริษัทโดยสรุป
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
กำ�ไร(ขาดทุน) สุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้น

ล้านบาท

2555

509.42
232.20
277.22
658.96
53.04
0.39

ร้อยละ

ล้านบาท

100.00
45.58
54.42

594.15
276.47
317.68
670.54
49.54
0.23

8.05

2556

2557

ร้อยละ

ล้านบาท

100.00
46.53
53.47

696.64
311.45
385.19
826.52
75.54
0.25

7.39

ร้อยละ

100.00
44.71
55.29
9.14

หมายเหตุ กำ�ไรต่อหุ้น โดยคำ�นวณจากจำ�นวนหุ้นของแต่ละปี
ปี 2555 จำ�นวนหุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น
ปี 2556 จำ�นวนหุ้นสามัญ 212,332,877 หุ้น
ปี 2557 จำ�นวนหุ้นสามัญ 302,686,633 หุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

2555

2556

2557

1.79
1.28
0.60
4.67
77.09
3.04
118.44
10.54
34.15
161

1.75
1.29
0.27
4.12
87.41
4.48
80.32
8.30
43.36
124

1.72
1.29
0.05
4.05
88.91
5.32
67.64
8.77
41.04
116

16.36%
11.48%
289.60%
8.05%
20.57%

18.23%
9.86%
140.33%
7.39%
16.65%

17.14%
12.20%
20.11%
9.14%
21.64%

14.37%
65.60%
1.28

11.90%
62.14%
1.22

15.43%
83.43%
1.28

0.84
38.19
109.32%

0.87
24.85
89.47%

0.81
8.00
130.84%
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่บริษัทเป็นผู้จำ�หน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิต
พลอยได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีวัตถุดิบตั้งต้นที่สำ�คัญ
ในการผลิต ได้แก่ แนฟทา(Naphtha) เอทิลีน(Ethylene) และ
โพรพิลีน (Propylene) การเปลี่ยนแปลงราคาของเคมีภัณฑ์ชนิด
พิเศษจึงมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
น้ำ�มันดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ�
ราคาของเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนของ
ราคาน้อยกว่าเคมีโภคภัณฑ์(Commodity Chemical) เนื่องจาก
ไม่ได้แปรตามปัจจัยด้านราคาวัตถุดิบแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยัง
ขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่าง
ประเทศ การขาดแคลนของสินค้าหรือแนวโน้มการเพิ่มกำ�ลังการ
ผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ โดยเฉพาะเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษบางอย่าง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของผู้ผลิต ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิต
มีอิทธิพลในการกำ�หนดราคาเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษนั้นๆ ทำ�ให้ใน
กรณีที่สินค้ามีราคาสูงขึ้นและบริษัทไม่สามารถหาสินค้าทดแทน
ที่มีคุณสมบัติทางเคมีเทียบเท่าได้ อาจส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยง
กับต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น

ดังนั้นบริษัทฯจึงได้กำ�หนดนโยบายการสั่งซื้อเพื่อลดความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าโดยผู้บริหารของบริษัทได้
มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ของตลาดแนวโน้มของราคาและปริมาณความ
ต้องการใช้เคมีภัณฑ์ของลูกค้า โดยใช้ปริมาณคำ�สั่งซื้อในอดีตมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเพื่อกำ�หนดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า
ของบริษัท ส่วนนโยบายในการกำ�หนดราคาขายสินค้าของบริษัท
ผู้บริหารจะทบทวนราคาขายของบริษัทเป็นประจำ�ทุกเดือนเพื่อให้
สะท้อนราคาตลาดขณะนั้น เพื่อลดภาระความผันผวนของราคา
วัตถุดิบดังกล่าวซึ่งเป็นต้นทุนของกิจการไม่ให้มีผลกระทบต่ออัตรา
การทำ�กำ�ไรอย่างมีนัยสำ�คัญ
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ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า
สิน้ ปี 2556 – 2557 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯมีลกู หนีก้ ารค้าสุทธิ 171.24 ล้านบาท และ 232.10 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นระยะเวลา
การเก็บหนีเ้ ฉลีย่ เท่ากับ 87 วัน และ 88 วันตามลำ�ดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯมีลกู หนีก้ ารค้าสุทธิคดิ เป็นร้อยละ 33
ของสินทรัพย์รวม ลูกหนีท้ ม่ี ปี ญ
ั หาการชำ�ระหนีแ้ ละค้างชำ�ระนานเกิน12 เดือนบริษทั ฯได้มกี ารตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้ว เป็นจำ�นวน
0.19 ล้านบาท บริษทั ฯจะวิเคราะห์จากแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั การชำ�ระหนีจ้ ากลูกค้าเป็นรายๆ หรือเป็นลูกหนีท้ ม่ี กี ารฟ้องร้องดำ�เนินการทาง
กฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากเป็นสินทรัพย์ทม่ี สี ดั ส่วนต่อทรัพย์สนิ รวมสูงดังนัน้ ในอนาคตหากบริษทั ฯมีปญ
ั หาในการรับชำ�ระเงิน
และกลายเป็นหนีส้ ญ
ู อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดำ�เนินงานของบริษทั
การพิจารณาระยะเวลาการชำ�ระหนีจ้ ะแบ่งตามลักษณะการประกอบกิจการของลูกค้าโดยรวมคือลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเครือ่ ง
สำ�อางและผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภณ
ั ฑ์จะอนุมตั เิ ครดิตเทอม 60 วัน
ส่วนอุตสาหกรรมสี หมึกพิมพ์และเคลือบสี หรือบริษทั ตัวแทนจัดจำ�หน่ายเคมีภณ
ั ฑ์จะอนุมตั เิ ครดิตเทอม 60 - 90 วัน นโยบายพิจารณา
การให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้านอกจากจะพิจารณาจากลักษณะกลุม่ ธุรกิจของลูกค้าแล้วยังขึน้ กับประวัตกิ ารสัง่ ซือ้ การชำ�ระค่าสินค้าในอดีต โดย
จัดให้ฝา่ ยการตลาดและฝ่ายบัญชีของบริษทั ประสานงานกันเพือ่ ทบทวนพิจารณาการให้ก�ำ หนดระยะเวลาการชำ�ระหนีแ้ ละวงเงินแก่ลกู ค้า
แต่ละรายอย่างสม่�ำ เสมอ ทำ�ให้บริษทั สามารถปรับการพิจารณาให้ระยะเวลาการชำ�ระหนีแ้ ละวงเงินแก่ลกู ค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพของ
ลูกหนีก้ ารค้าและการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้า
ทางผูบ้ ริหารได้ให้ความสำ�คัญในการติดตามลูกหนีค้ า้ งชำ�ระนานโดยให้ฝา่ ยบัญชีแสดงรายชือ่ ลูกค้าคงค้างรับทราบเป็นประจำ�ทุกเดือน
ตรวจสอบประวัติฐานะการเงินก่อนการให้บริการและอนุมัติระยะเวลาการชำ�ระหนี้และกำ�หนดมาตรการเร่งรัดลูกหนี้คงค้างหลายระดับ
ตัง้ แต่การติดต่อทวงถาม การส่งจดหมายทวงหนีเ้ ป็นลายลักษณ์อกั ษร และหากเกินกำ�หนดการชำ�ระกว่า 90 วันจะดำ�เนินการให้ทนายความ
ของบริษทั ฟ้องร้องต่อศาลเพือ่ ขอรับชำ�ระหนี้ ซึง่ ได้เริม่ ปฏิบตั มิ าตัง้ แต่ปี 2551 จึงสามารถควบคุมปริมาณหนีส้ ญ
ู ให้อยูใ่ นจำ�นวนจำ�กัดได้
โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯมีลกู หนีท้ ย่ี งั ไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ ค้างชำ�ระไม่เกิน 3 เดือน 78.9 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการเหลือ่ มของรอบ
ระยะเวลาวางใบแจ้งหนีแ้ ละการรับเช็คเป็นหลัก และลูกหนีก้ ารค้าทีค่ า้ งชำ�ระ3-12 เดือนอีก 4.9 ล้าน เป็นรายการจากลูกหนีก้ ารค้าเดิมมี
การเพิม่ กิจการใหม่ท�ำ ให้รอบการจ่ายมีความล่าช้ากว่าปกติ ซึง่ จะเป็นเฉพาะคราวเท่านัน้
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ความเสี่ยงจากการจัดเก็บและขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุ ไวไฟ
แม้ว่าสินค้าของบริษัทส่วนมากจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม สินค้าเคมีภัณฑ์
บางชนิดของบริษัทถูกจัดอยู่ในกลุ่มวัตถุไวไฟและวัตถุอันตรายตามนิยามของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จึงจำ�เป็นต้องมีการดูแลจัดเก็บและการขนส่งอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการรั่วไหลของเคมีภัณฑ์ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบ บริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายป้องกันอันตรายโดยการจัดเก็บสินค้าเคมีภัณฑ์ในภาชนะ
บรรจุในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ถังบรรจุ Anti Static IBC ที่มีโครงสร้างหนา 3 ชั้น เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและการระเหยรั่วซึมที่อาจ
เกิดขึ้นและทำ�ความสะอาดรวมทั้งตรวจสภาพของภาชนะบรรจุก่อนทุกครั้งก่อนการนำ�ไปใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพที่
สะอาดและเรียบร้อยสามารถนำ�ไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและการทำ�งาน โดยแยกคลังสินค้า
ที่ใช้จัดเก็บเคมีภัณฑ์ชนิดเหลวและเคมีภัณฑ์ชนิดผงออกจากกัน สำ�หรับสินค้าที่เป็นวัตถุไวไฟและมีลักษณะการทำ�งานหลายขั้นตอนซึ่ง
อาจมีความเสี่ยงในการทำ�งาน บริษัทฯได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น การเดินระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์แบบ Explosion Proof และการต่อสายดินภายในคลังสินค้าเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิด
อัคคีภัยได้ รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นสิ่งจำ�เป็นและช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในเบื้องต้น พร้อมกับได้ให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยในคลังสินค้าและจัดให้มีการซ้อมวิธีป้องกันอุบัติเหตุและแนวทางการปฏิบัติใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งได้จัดทำ�ประกันภัยความเสียหายสำ�หรับอาคารสำ�นักงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารคลังสินค้า และสินค้า
คงคลังทั้งหมด โดยบริษัทฯได้กำ�หนดนโยบายกำ�หนดทุนทำ�ประกันภัยสำ�หรับสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับมูลค่าและลักษณะสินค้าคง
เหลือในปัจจุบันเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบริษัทให้เหลือน้อยลง และภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุเกิดการ
รั่วไหลส่งผลกระทบผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีปริมาณสินค้าคงเหลือ 130.81 ล้านบาท ประกอบด้วย
สินค้าสำ�เร็จรูป 102.70 ล้านบาท สินค้าระหว่างทาง 27.76 ล้านบาท และบรรจุภัณฑ์ 0.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีสินค้าคง
เหลือมูลค่า 124.70 ล้านบาท ประกอบด้วย สินค้าสำ�เร็จรูป 83.90 ล้านบาท สินค้าระหว่างทาง 40.64 ล้านบาท และบรรจุภัณฑ์ 0.15
ล้านบาท
ในด้านการขนส่งสินค้านั้นเนื่องจากสินค้าของบริษัทส่วนมากไม่ใช่เคมีภัณฑ์ที่เป็นอันตราย อีกทั้งสำ�หรับการขนส่งเคมีภัณฑ์
ที่เป็นวัตถุไวไฟนั้น สินค้าจะถูกบรรจุในถัง IBC ที่มีความแข็งแรงมีโครงสร้าง 3 ชั้น ซึ่งสามารถป้องกันการระเหยและการรั่วซึมได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ปริมาณการขนส่งในแต่ละเที่ยวมีไม่มากจึงทำ�ให้อันตรายที่จะอาจเกิดจากสินค้ารั่วไหลอยู่ในระดับต่ำ� อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายต่อสินค้าที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง โดยกำ�หนดเงื่อนไขในสัญญาว่า
จ้างขนส่งสินค้าให้ผู้รับจ้างขนส่งต้องชำ�ระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจำ�นวนเงินที่ระบุในสัญญาว่าจ้าง โดยบริษัทได้กำ�หนดรูปแบบและ
เงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันสำ�หรับผู้รับจ้างขนส่งทุกรายนอกจากนี้ในส่วนของผู้รับจ้างขนส่งยังได้มีการทำ�ประกัน
ภัยยานพาหนะซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าที่ขนส่ง ปัจจุบันบริษัทฯได้ว่าจ้างผู้รับจ้างขนส่ง 5 ราย ทั้งที่อยู่ในรูปบริษัทและบุคคลธรรมดา ทั้งนี้
บริษัทฯตัดสินใจว่าจ้างผู้ขนส่งโดยพิจารณาจากศักยภาพของผู้รับจ้างในการขนส่งสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าที่ตรงต่อเวลาและมีความ
รับผิดชอบต่อสินค้ารวมทั้งประวัติการทำ�งานที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดเป็นสำ�คัญมากกว่าพิจารณาจากประเด็นค่าบริการ
ขนส่ง

20 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การสั่งซื้อเคมีภัณฑ์ของบริษัทส่วนมากเป็นการนำ�เข้าจากต่างประเทศ กำ�หนดราคาโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในการทำ�สัญญาซื้อ
ขายเป็นหลัก โดยในปี 2556 – 2557 บริษัทฯมีมูลค่าการนำ�เข้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จำ�นวน 13.17 ล้านเหรียญสหรัฐและ 17.70
ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำ�ดับ คิดเป็นร้อยละ 83 และ 87 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมแต่ละปี ตามลำ�ดับ รายได้จากการขายในปัจจุบัน
เป็นการจำ�หน่ายในประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลบาท มีส่วนน้อยเป็นเงินสกุลยูโร บริษัทฯอาจเกิดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้หากเกิดสถานการณ์ที่ทำ�ให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น กรณีดังกล่าวจะทำ�ให้จำ�นวนเงินจ่าย
ชำ�ระค่าสินค้าบริษัทสูงขึ้นในขณะที่ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดย ณ สิ้นปี 2557
บริษัทฯมีทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่า 0.23 ล้านยูโร ซึ่งเกิดจากการขาย และหนี้สินที่ยังไม่ได้
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมูลค่า 5.97 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 0.37 ล้านยูโร ซึ่งเกิดจากการนำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยฝ่ายบัญชีและการ
เงินมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนทุกวัน เพื่อเปรียบเทียบดูแนวโน้มของตลาดและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำ�คัญ โดยวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดที่เกี่ยวข้อง และสิ่งที่บ่งบอก
ถึงแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้การคาดการณ์เป็นไปอย่างระมัดระวังรอบคอบ นโยบายของบริษัทได้กำ�หนดให้มีการทำ� Forward Rate เงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในภาวะที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนอย่างมาก เพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำ�นวน 14.83 ล้านบาท และปี 2557 บริษัทฯมีกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำ�นวน
และ 0.66 ล้านบาท โดยสาเหตุการขาดทุนและกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปีนั้น เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯมีวงเงินสินเชือ่ เพือ่ การนำ�เข้าจากสถาบันการเงินเป็นวงเงินกูร้ ะยะสัน้ ในรูปทรัสต์รซี ที และเจ้าหนีต้ ว๋ั สัญญาใช้เงิน ทีม่ อี ตั รา
ดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราตลาดบวก/ลบส่วนต่างที่กำ�หนดของธนาคารภายในประเทศโดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวถูกใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการจัดหาสินค้าเพือ่ จำ�หน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วงเงินสินเชือ่ มียอดหนีค้ งค้างรวม 216.53 ล้านบาท ซึง่ วงเงินทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุนมีอตั ราดอกเบีย้ คงที(่ อัตราพิเศษ)
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯบริหารความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ โดยการติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในตลาดโลกและภายใน
ประเทศ ในการประกอบธุรกิจทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯให้ความสำ�คัญเรือ่ งบริหารความเสีย่ งด้านแหล่งเงินทุน และพยายามจำ�กัดผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ทัง้ นีจ้ ากการทีเ่ ข้าเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะเป็นแหล่งระดมทุนอืน่ นอกจากเงินกู้
ยืมจากธนาคาร ซึง่ ช่วยลดภาระจากการกูย้ มื เงินได้
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ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกัน
ถึงร้อยละ 50
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ59.99 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน โดยกลุ่มสุวรรณนภาศรีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และมี
รายชื่อทั้งหมด 6 คนจากทั้งหมด 12 คนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทดังกล่าว
การถือครองหุ้นของกลุ่มสุวรรณนภาศรีทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่าน บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน) ในสัดส่วนรวม
กันเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำ�ระแล้วทำ�ให้กลุ่มสุวรรณนภาศรี สามารถควบคุมมติส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมดเว้นแต่เรื่อง
ที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับมติไม่ต่ำ�กว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การ
ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น เป็นต้นดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจจะไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่นำ�เสนอได้
อย่างไรก็ตามบริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้มีการจัดให้มีคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก 6 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 50 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทโดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่านเพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำ�งานของคณะ
กรรมการและผู้บริหารในระดับหนึ่งอีกทั้งคณะกรรมการมีนโยบายคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักในการตัดสินใจกระทำ�การ
หรือละเว้นกระทำ�การใดๆ นอกจากนี้หากบริษัทฯมีความจำ�เป็นในการทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งบริษัทฯจะปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันและหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยผู้
บริหาร กรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 302,687,292 บาท เรียกชำ�ระแล้ว 302,686,633 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจำ�นวน 302,686,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีดังนี้

ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)/1
นางกนกอร
บดินทร์รัตน
นางสาวกานดา
สธนกุลพานิช
นางสาววนันธร
กิจวานิชเสถียร
นายพรหมมาตร์
ชายสิม
นายสมชาย
วชิรสกุลชัย
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นางสาวฉัตรประภา
สุวรรณนภาศรี
นางสาวกชพร
เชิดชูศรีทรัพย์
นายศุภโรจ		
โรจน์วีระ
นายพีรเจต 		
สุวรรณนภาศรี
อื่นๆ
			รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วน (%)

181,596,466
11,739,255
9,458,533
8,597,240
8,507,657
7,683,477
3,596,674
2,656,900
2,455,886
2,357,660
2,157,734
61,879,151
302,686,633

59.99
3.88
3.12
2.84
2.81
2.54
1.19
0.88
0.81
0.78
0.71
20.45
100.00

หมายเหตุ
/1 -บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจ
นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์ โดยสินค้าของบริษัทประกอบด้วยสารทำ�ละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำ�หน่ายทั่วไป
(Commodity Solvent) สำ�หรับใช้เป็นสารทำ�ละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีที่บริษัทฯไม่มีความจำ�เป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯมีนโยบายจ่าย
ปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำ�รองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำ�เป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำ�เสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2557 23

ตารางสรุปการจ่ายปันผล 3 ปีย้อนหลัง
2555			2556			2557

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

0.41
0.446
109.32

0.23
0.208**
89.47

0.25
0.4728112***
130.84

หมายเหตุ :
* - อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น คำ�นวณโดย กำ�ไรสำ�หรับปีหารด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (Fully diluted)
** - คณะกรรมการบริษัทเสนอการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดําเนินงานปี 2556 จํานวนทั้งสิ้น 44,323,034.78 บาท ทั้งนี้
บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จํานวน
33,706,390.93 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.1852 บาทต่อหุ้น (จำ�นวนหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด ณ
วันปิดสมุด 12 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 181,999,951 หุ้น) ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
จํานวน 10,616,643.85 บาท (จำ�นวนหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 212,332,877 หุ้น)
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
*** - คณะกรรมการบริษัทเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิของปี
2557
และกำ�ไรสะสมของปีก่อนๆ
จำ�นวนทั้งสิ้น
100,393,362.37 บาท ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2557 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.4728112 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 2.35
หุ้น ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 90,354,415 หุ้นปันผล หรือ 90,354,415 บาท (อัตราจ่าย 0.42553000 บาท/
หุ้น) และปันผลเป็นเงินสดอีก 10,039,353.22 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินสดที่ 0.0472812 บาท/หุ้น (จำ�นวนหุ้นสามัญของ
บริษัททั้งหมด ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 302,686,633 หุ้น)

ส่วนงานขนส่ง
ส่วนงานธุรการ

ส่วนลูกค้าผู้จำ�หน่ายรายย่อย

ส่วนประสานงานขาย

ส่วนจัดซื้อสินค้า

ส่วนคลังสินค้า

ส่วนลูกค้าอุตสาหกรรม

ส่วนการเงิน

ส่วนบัญชี

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง

ฝ่ายขายและการตลาด

ส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า

ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า

สำ�นักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานบริหารกลาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

สายงานขายและการตลาด

เลขานุการบริษัท

โครงสร้างการจัดการ
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การจัดการ

รายงานประจำ�ปี 2557 25

คณะกรรมการบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีกรรมการจำ�นวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อ
นายเจษฎาวัฒน์
นายกันต์		
รศ.ดร. ขวัญสกุล
นางสาวสิรัสวดี
นายพีรเจต
นายวิรัช
นางกาญจนา
นางสาวสุธิดา
นางสาวปิยะนันท์
นายพีรพล
นายการุณ
นายวิษณุ

เพรียบจริยวัฒน์
อรรฆย์วรวิทย์
เต็งอำ�นวย
สุทธิวรพันธ์ชัย
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
ศรีวิจิตรานนท์
มีอยู่

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้
สองในหกคนลงรายมือชื่อร่วมกัน
นายวิรัช
สุวรรณนภาศรี หรือ
นางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี หรือ
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี หรือ
นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี หรือ
นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี หรือ
นายพีรพล
สุวรรณนภาศรี

พร้อมประทับตราของบริษัท

ลงนามแทนบริษัท
โดยมิให้
นายวิรัช
สุวรรณนภาศรี และ
นางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี
ลงลายมือชื่อร่วมกัน
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายกันต์		
รศ.ดร. ขวัญสกุล
นางสาวสิรัสวดี

อรรฆย์วรวิทย์ *
เต็งอำ�นวย *
สุทธิวรพันธ์ชัย *

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทางการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้
สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7.ปฎิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำ�ดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายพีรเจต
นายพีรพล
นายการุณ
นายวิษณุ

สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
ศรีวิจิตรานนท์
มีอยู่

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทที่กำ�หนดให้สอดคล้องและ
สนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำ�หนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น นำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ
2. กำ�หนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และให้มีอำ�นาจควบคุมดูแลการดำ�เนินธุรกิจการบริหารต่างๆของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อ
สภาพการดำ�เนินธุรกิจ
3. กำ�หนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติและการดำ�เนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยให้วงเงินเป็นตามระเบียบอำ�นาจ
อนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
หากเกินกว่าจำ�นวนดังกล่าวให้เสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
5. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯที่กำ�หนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่รับอนุมัติไว้
6. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาผลกำ�ไรขาดทุนของบริษัทฯและเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำ�ปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ให้กรรมการบริหารทั้งคณะ สามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน พร้อมตราประทับ
บริษัท มีอำ�นาจช่วงในหนังสือมอบอำ�นาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำ�นาจช่วงสามารถดำ�เนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการงานต่างๆในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
9. ดำ�เนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป
ทั้งนี้การมอบอำ�นาจดังกล่าวข้างต้นได้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอำ�นาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

28 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีผู้บริหาร6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

2

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
นางสาวพัชรี นิยมปัทมะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อำ�นวยการสายงานการขายและการตลาด /
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

3

นางสาวอุสารัตน์

เจนวนิชยานนท์

ผู้อำ�นวยการสายงานบริหารกลาง

4

นางสาววรรณวดี

หงษ์ทอง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

5

นายสุชาติ

ลอกทอง

รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง

6

นายครรชิต

ทรัพกุล

รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า

1

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำ�เนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. มี อ ำ � นาจอนุ ม ั ต ิ และมอบอำ � นาจช่ ว งอนุ ม ั ต ิ เ บิ ก จ่ า ยเพื ่ อ การจั ด ซื ้ อ สิ น ค้ า อั น เป็ น ปกติ ธ ุ ร ะของบริ ษ ั ท จั ด ซื ้ อ ทรั พ ย์ ส ิ น และ
การเช่ า ทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำ�เนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงินตามระเบียบอำ�นาจอนุมัติซึ่ง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษา
ระเบียบวินัยการทำ�งานภายในองค์กร
5. มีอำ�นาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำ�หนอัตราค่าจ้างให้บำ�เหน็จรางวัลหรือสวัสดิการ ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงิน
โบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัท และงานเกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของ
บริษัท
6. มีอำ�นาจกระทำ�การและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงานของบริษัท
8. เป็นผู้รับมอบอำ�นาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
ทั้งนี้การมอบอำ�นาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำ�นาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร จะไม่
รวมถึงอำ�นาจและ/หรือการมอบอำ�นาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด) กับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
ลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้อนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นไม่
เกิน 1,800,000 บาท รายละเอียดดังนี้ (คงอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน)
ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)

40,000

20,000

15,000

7,000

ในปี 2557 บริษัทฯมีการประชุมกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
จำ�นวนครั้งที่เข้า
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
คณะกรรการ
ประชุมกรรมการ คณะกรรการ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
อรรฆย์วรวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
นายกันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
รศ.ดร. ขวัญสกุล เต็งอำ�นวย
กรรมการอิสระ
นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธ์ชัย กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
สุวรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี กรรมการ
นายวิรัช
สุวรรณนภาศรี * กรรมการ
นางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี กรรมการ
นางสาวสุธิดา
นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี กรรมการ
สุวรรณนภาศรี กรรมการ
นายพีรพล
ศรีวิจิตรานนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
นายการุณ
มีอยู่
กรรมการ/กรรมการอิสระ
นายวิษณุ

รวม

5

480,000

480,000

5

-

240,000

240,000

2

-

180,000

180,000

5

-

180,000

180,000

5
4
2
5
5
5
3
4

84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
1,682,000

600,000

84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
1,682,000

หมายเหตุ:*นางกาญจนา สุวรรณนภาศรีไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม ตั้งแต่ มีนาคม 2555เป็นต้นมาแต่ยังคงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯมีผบู้ ริหารจำ�นวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผูท้ ด่ี �ำ รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษทั จำ�นวน 1 ท่าน และผูท้ ม่ี ไิ ด้
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั อีก 5 ท่าน โดยบริษทั ฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารของบริษทั ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน ค่านายหน้าและโบนัส*
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคมและค่าล่วงเวลา
รวม

จำ�นวนราย
(คน)
6
6

2556

จำ�นวนเงิน
(บาท)
5,215,248
575,677

5,790,925

จำ�นวนราย
(คน)
5
5

2557

จำ�นวนเงิน
(บาท)
6,075,000
669,000

6,744,000

ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
-ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
- เงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
บริษทั ฯได้จดั ให้มกี องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน โดยบริษทั ฯได้สมทบในอัตราส่วน 2%-10% ของเงินเดือน โดยในปี
2557 บริษทั ฯได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพสำ�หรับผูบ้ ริหาร 4 ราย รวมทัง้ สิน้ 438,000 บาท
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวนพนักงานทัง้ หมดของบริษทั มีดงั นี้

บุคลากร

จำ�นวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

พนักงานฝ่ายขายและการตลาด
พนักงานฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน
พนักงานฝ่ายบริหารกลาง
รวม

16
12
6
6
40

19
16
6
6
47

บริษทั ฯได้เพิม่ จำ�นวนบุคลากรในฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายขายเพิม่ ขึน้ โดยบริษทั ฯได้จา่ ยค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินให้แก่พนักงานทีไ่ ม่ใช่ผู้
บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประเภท
เงินเดือน ค่านายหน้าและโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลาและ
สวัสดิการอื่นๆ
รวม

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
2556

2557

11,362,581.78
1,614,379.42

15,280,462.73
719,687.24

12,976,961.20

16,000,149.97

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯมีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้ ความชำ�นาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่ม
ขึ้นอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท โดยแบ่งการพัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ระดับบริหาร บริษัทฯมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้นำ�และวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำ�ขององค์กร
2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทฯมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงานและการ
สร้างความร่วมมือในการทำ�งาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความ
รู้ความเข้าใจเฉพาะทาง
3. ระดับพนักงาน บริษัทฯมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำ�เสมอและการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัท
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
• จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯได้กำ�หนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทได้
มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน และผู้บริหารทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำ�เนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องทำ�เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำ�หนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำ�นาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้ง บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัดในเรื่องการกำ�หนดราคาและเงื่อนไขต่างๆกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงาน
ประจำ�ปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทฯได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำ�เสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าว
ไว้แล้วภายใต้หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ได้แก่ การตรวจสอบระบบ
			
การควบคุมภายใน โดย รศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำ�นวย 1 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบ เป็นผูม้ คี วามรู้
			
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการบริหาร
: บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมี		
		
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การมอบอำ�นาจในการ		
			
ทำ�ธุรกรรมกับสถาบันการเงินต่างๆ
นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายในการแบ่งแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำ�นาจโดยไม่จำ�กัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
• การสรรหากรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัท แม้ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำ�
รายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำ�การเลือกตั้งกรรมการจากบรรดาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยวิธีการให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทำ�การออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคน และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาน้อยเพียงใด
3. ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกำ�หนด ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำ�นวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด เพื่อให้ได้กรรมการเป็นจำ�นวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำ�หนด

• การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทหรือเป็นผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่งกำ�หนดให้มีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือก
จากกรรมการอิสระ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เมื่อกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงจนมีจำ�นวนต่ำ�กว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจำ�นวนภายในระยะเวลาไม่เกิน
กว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำ�นวนน้อยกว่า 3 คน

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
คคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้ที่รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุด ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะความเป็นผู้นำ� มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำ�ขององค์กร สามารถดำ�เนินการตามนโยบายของธุรกิจได้
เป็นอย่างดี

34 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อยเป็นบริษัทจำ�กัดดำ�เนินการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (คอลลาเจน) โดยบริษัทย่อยกำ�กับดูแลโดยประเจ้าหน้าที่
บริหาร

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำ�หนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำ�ข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของ
บริษัทและผู้บริหาร
ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำ�นักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อ
กำ�หนดต่างๆของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับ
แจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของผู้สอบบัญชี (Audit fee) ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีจำ�นวน 400,000 บาท ค่าสอบทาน
งบการเงินไตรมาสละ 100,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 40,000 บาท รวม 740,000 บาท ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชี คือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน นายกฤษดา เลิศ
วนา และ นางชลรส สันติอัศราภรณ์ จากบริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of best practices
บริษัทฯมีนโยบายนำ�หลักการ “การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices)” ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนิน
งานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน ตลอดจน
เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ซึ่งหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

• สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิ
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกำ�ไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรรมการ
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำ�หนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การ
ลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯมีนโยบายในการดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำ�นวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
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• จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้ง
จัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันกรณีมีการลงมติในวาระสำ�คัญๆตามกฎเกณฑ์ที่กำ�หนด
ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้า
เป็นเวลา ติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะ
กรรมการประกอบไปด้วย
• เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
• ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่าน
email address ของนักลงทุนสัมพันธ์ และ email address ของเลขานุการบริษัท
• ในการประชุมบริษัทฯจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตั้งคำ�ถามในวาระต่างๆอย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอนุมัติทำ�รายการใดๆ โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯจะจัดเตรียม
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำ�ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
• กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องได้

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
• การปฏิบตั แิ ละอำ�นวยความสะดวกต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำ�การใดๆ ทีเ่ ป็นการจำ�กัดหรือละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
• การกำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
• การกำ�หนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำ�เนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง
เช่นหากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณี
เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำ�คัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือ
มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำ�หนดเป็น
วาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
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• บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับ
ฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดี กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของ
บริษัทมีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทฯจะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำ�เนินธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะ
		
ยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
• พนักงาน: บริษัทฯตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำ�คัญในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต
		
บริษัทฯจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งส่งเสริม
		
การทำ�งานในลักษณะเป็นทีมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำ�งาน และจัดให้สภาพแวดล้อมในการทำ�งานมี
		
ความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนที่		
		
เหมาะสม
• คู่ค้า : ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไข ทางการค้า และคำ�มั่นที่ให้ไว้
		
กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
• คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยการหลีกเลี่ยงการ		
		
แข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริต
• ลูกค้า : บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยทำ�การค้ากับลูกค้าด้วยความ
		
ซื่อสัตย์และเป็นธรรม
• สังคม : บริษัทฯให้ความสำ�คัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆที่ตั้งของสำ�นักงานบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำ�หนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “จริยธรรม
ธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำ�เนิน
งาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำ�คัญของทุกคน

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯตระหนักดีถึงความสำ�คัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ซึ่งมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยบริษัทฯจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SCP)รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯคือ http://www.gratitudeinfinite.co.th ในส่วนของ
งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯได้มอบหมายให้หน่วยงานบริหารกลาง ทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนัก
วิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ นางสาวอุสารัตน์ เจนวนิชยา
นนท์ หรือ นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ โทรศัพท์ 0-2888-6800 โทรสาร 0-2888-7200 หรือ ที่ E-mail address: info@gratitudeinfinite.co.th
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• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดยเป็นผู้
มีบทบาทสำ�คัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำ�เนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นราย
ไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำ�คัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทมีจำ�นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 4
ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำ�หน้าที่ถ่วงดุลในการออก
เสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibilities : CSR)
นโยบายภาพรวม
บริษัทฯได้ให้ความสำ�คัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กรจะเน้นย้ำ�กับบุคคลากรใน
องค์กรให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในหน้าที่และอยู่ในจรรยาบรรณที่ดีของธุรกิจ

การดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายงาน
บริษัทฯให้ผู้สอบบัญชีได้สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการดำ�เนินงาน และผู้ตรวจสอบภายในที่ตรวจสอบระบบ
การควบคุมในทุกๆกระบวนการทำ�งานของบริษัท มีการประเมินความเสี่ยง และให้คำ�แนะนำ�ในการพัฒนา ติดตามการแก้ไขและ
ปรับปรุงอย่างสม่ำ�เสมอ และมีการจัดทำ�รายงานเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท

การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in process)
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯได้มีการกำ�หนดนโยบายในการปฏิบัติต่อ ลูกค้า และ คู่ค้า อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งยังเปิดโอกาส
ให้ลูกค้า หรือคู่ค้า ได้ร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็น หากพบการว่าการประกอบการใดมีข้อบกพร่อง บริษัทจะรับคำ�ติชมมา
แก้ไข และ ปรับปรุงวิธีการทำ�งานให้ดีขึ้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในการดำ�เนินธุรกิจบริษัทฯได้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ที่จะทำ�ให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของทุกขั้นตอน
มีความครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามจรรยาบรรณที่ดี ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการดำ�รงชีวิตในสังคม โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่นใน
สังคม โดยบริษัทฯได้เคารพสิทธิของแต่บุคคล เช่น เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการนับถือศาสนา
เสรีภาพในการเดินทางและติดต่อสื่อสาร สิทธิในการลาอย่างเท่าเทียมกันในทุกตำ�แหน่งงาน เสรีภาพทางวิชาการ และบริษัทฯส่ง
เสริมให้มีการอบรมความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการทำ�งาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
มีการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามอัตรากฎหมายกำ�หนด มีอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับพนักงานได้สวมใส่ในระหว่างปฏิบัติงาน
และมีผลตอบแทนเพิ่มให้แก่พนักงานที่สามารถทำ�งานได้ตามปริมาณ รวมทั้งมีสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานตามสมควร

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯให้ความสำ�คัญต่อการจำ�หน่ายสินค้า โดยสินค้าแต่ละชนิดแต่ละล๊อตจะต้องมีใบรับรองสินค้า (COA) เป็นการรับรอง
ให้กับลูกค้าว่าจะถูกนำ�ไปใช้หรือผลิตต่ออย่างถูกต้อง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯมีการบริหารจัดการด้านการกำ�จัดของเสียต่างๆตามวิธีการที่สมควร ไม่มีการทิ้งซากสารเคมีในที่ชุมชนหรือสร้าง
ปัญหาให้กับชุมชน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมอยู่เสมอในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่มีบริษัทยังมีส่วนร่วมในการเสีย
ภาษีอย่างถูกต้องให้แก่ภาครัฐ เพื่อนำ�ใช้ไปพัฒนาประเทศ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
เนื่องจากบริษัทฯดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้จัดหาและจัดจำ�หน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ ซึ่งไม่มีส่วนงานผลิต ดังนั้นจึงไม่มีด้านงาน
นวัตกรรมและ/หรือการเผยแพร่นวัตกรรมใดๆ

กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR after process)
บริษัทฯให้ความสำ�คัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่ การร่วมบริจาคเงินกับ
โครงการหัวใจสีขาว เพื่อต่อต้านยาเสพติด ร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงโรงเรียนแห่งหนึ่งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมบริจาคเงิน
ให้กิจกรรมการกุศลของชุมชนท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา การทอดผ้าป่า ทอดกฐินสามัคคี
ในการดำ�เนินธุรกิจนำ�เข้าเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้คำ�นึงถึงอยู่เสมอที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารงานในองค์กรได้ ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เพื่อลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือ
เชื้อเพลิง รับฟังคำ�ร้องเรียน แล้วให้มีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่น ได้มีการกำ�หนดเรื่องนี้ไว้เป็นนโยบาย
ของบริษัท ดังนี้
• ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือ หน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ดำ�เนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม
• ไม่บริจาคเงิน หรือจ่ายเงินเพื่ออำ�นวยความสะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใดๆแก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางใน
การจ่ายสินบน
• ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือ บุคคลใดที่เกี่ยวพัน
กับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท หรือ เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
ที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานหรือได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนหรือการคอร์รัปชั่น

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จาก
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
• การควบคุมภายในองค์กร
• การประเมินความเสี่ยง
• การควบคุมการปฏิบัติงาน
• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
• ระบบการติดตาม
ใคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะดำ�เนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้
บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�นาจ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เพียงพอแล้ว สำ�หรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบ
งบประจำ�ปี 2557 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ร่วมจัดทำ�แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหารสรุปได้ว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของคณะ
กรรมบริษัท
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ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 5/2555 ได้แต่งตั้งบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอ
ร์รี่ จำ�กัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ซึ่งบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์รี่ จำ�กัด ได้
มอบหมายให้ นางสาวพรพิมล ทรงวุฒิวิชัย ตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์รี่ จำ�กัด และนางสาวพรพิมล ทรงวุฒิวิชัย แล้ว
เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการ
อนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏใน
เอกสารแนบ 3

หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯยังไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎ
เกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้
มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติคณะกรรมการบริษัท
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รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ข้อมูลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
บริษทั แกรททิทดู ซัพพลีเมนต์ จำ�กัด
ซือ้ สินค้าสำ�เร็จรูป
รายการธุรกิจกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ยูเนีย่ น ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
ซือ้ สินค้าสำ�เร็จรูป
ขายสินค้าสำ�เร็จรูป
ค่าเช่าคลังสินค้า
ค่าขนส่งสินค้า
รายได้คา่ ขนส่งสินค้า
บริษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ซือ้ สินค้าสำ�เร็จรูป
ซือ้ สินทรัพย์
ขายสินค้าสำ�เร็จรูป
ค่าจัดเตรียมสินค้า
รวมยอดซือ้ (รวมค่าเช่า,ค่าขนส่ง)
รวมยอดขาย (รายได้)

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

มูลค่า (พันบาท)
2557
2556

59

-

8,350
480
94
28

13,083
80
480
127
129

3,230
390
3
12,603
31

2,239
758
54
6
16,687
263

• รายการซือ้ ขายระหว่างกันของบริษทั กับบริษทั ย่อย เป็นรายการค้าปกติและมีการคิดราคาซือ้ ขายเป็นไปตามราคาตลาด
• รายการค่าเช่าโกดัง เป็นรายการทีม่ คี วามสมเหตุสมผลและเป็นการให้เช่าทรัพย์สนิ ต่อเนือ่ งจากอดีต โดยบริษทั ได้ช�ำ ระเงินตาม

สัญญาทีต่ กลงร่วมกัน และมีการกำ�หนดอัตราค่าเช่าเทียบเคียงพืน้ ทีโ่ กดังให้เช่าในบริเวณใกล้เคียง
• รายการลูกหนีก้ ารค้า รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติทส่ี มเหตุสมผลและเงือ่ นไขทางการค้าใกล้เคียงกับลูกค้ารายอืน่
• เจ้าหนีก้ ารค้า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นเงือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป
• เจ้าหนีอ้ น่ื รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นเงือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป
• ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินงานของบริษทั
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis :MD&A)

ผลการดำ�เนินงาน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไรสุทธิ

2555
งบเฉพาะกิจการ
ล้านบาท
%

645.31 97.93%
13.65
2.07%
658.96 100.00%
539.77 81.91%
17.36
2.63%
11.82
1.79%
6.82
1.04%
9.08
1.38%
584.85 88.75%
4.57
0.69%
16.50
2.50%
53.04
8.05%

2556
งบเฉพาะกิจการ
ล้านบาท
%

665.77 99.29%
4.77
0.71%
670.54 100.00%
544.39 81.19%
21.49
3.20%
16.73
2.50%
7.46
1.11%
14.83
2.21%
604.90 90.21%
3.45
0.51%
12.66
1.89%
49.54
7.39%

งบเฉพาะกิจการ
ล้านบาท
%

2557

816.54 98.79%
9.98
1.21%
826.52 100.00%
676.27 81.82%
22.77
2.75%
18.01
2.18%
8.41
1.02%
725.46 87.77%
4.93
0.60%
19.40
2.35%
76.73
9.28%

งบรวม
%
ล้านบาท

816.54 98.79%
9.98
1.21%
826.52 100.00%
676.56 81.86%
22.81
2.76%
18.88
2.28%
8.70
1.05%
726.95 87.95%
4.93
0.60%
19.40
2.35%
75.54*
9.14%

หมายเหตุ : *กำ�ไรสุทธิแสดงยอดก่อนหัก ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย จำ�นวน 0.30 ล้านบาท
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากกำ�ไรอัตราแลกเปลี่ยน กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย และรายได้ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการปรับราคาทุนสินค้า

รายได้
รายได้รวมของบริษัทฯระหว่างปี 2555 – 2557 อยู่ที่ 658.96 ล้านบาท 670.54 ล้านบาทและ 826.52 ล้านบาทตามลำ�ดับ โดยรายได้
จากการขายถือเป็นรายได้หลักคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 98 – 99 ของรายได้รวมและเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายระหว่าง
ปี 2556 – 2557 บริษัทฯมีรายได้การการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.26 บริษัทฯสามารถทำ�ยอดขายใกล้เคียงได้ตามเป้าหมาย รายได้อื่นๆ
ระหว่างปี 2556 -2557 เพิ่มร้อยละ 109.22 มาจากกำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนและหลักทรัพย์ ที่บริษัทฯได้ตัดสินใจจำ�หน่ายเงิน
ลงทุนออกไปในช่วงกลางปี จากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความไม่แน่นอน และมีกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่ฝ่ายการเงินที่มี
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่รัดกุมมากขึ้น

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทฯระหว่างปี 2555 – 2557 อยู่ที่ 539.77 ล้านบาท 544.39 ล้านบาทและ 676.56 ล้านบาท อัตราส่วนต้นทุน
ขายของปี 2557 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2556 เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯนำ�เข้าจากต่างประเทศและอยู่ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนมี
ความผันผวนอ่อนค่าลงทำ�ให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่การปรับราคาขายสินค้าจะต้องเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่สามารถเพิ่มราคาขายได้
ทันที โดยบริษัทฯมีต้นทุนจากการขายในปี 2555 – 2557 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.91 ร้อยละ 81.19 และ ร้อยละ 81.86 ของรายได้
รวมแต่ละปีตามลำ�ดับ
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ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2555 – 2557 เท่ากับ 17.36 ล้านบาท 21.49 ล้านบาทและ 22.81 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยคิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 2.63 ร้อยละ 3.20 และ ร้อยละ 2.76 ของรายได้รวมแต่ละปีตามลำ�ดับ ในปี 2557 การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขาย มาจาก
การบริหารงานส่วนกลางที่สามารถปรับลดราคาค่าขนส่งลงมาได้ประมาณ 15% เนื่องจากมีการเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งกับราคา
น้ำ�มันในตลาดและทำ�การเจรจาต่อรองปรับลดให้สัมพันธ์กัน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯในปี 2555 – 2557 เท่ากับ 11.82 ล้านบาท 16.73 ล้านบาท และ 18.88 ล้านบาทตามลำ�ดับ โดย
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.79 ร้อยละ 2.50 และ ร้อยละ 2.29 ของรายได้รวมแต่ละปีตามลำ�ดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการ ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21.34 ค่าเช่าคลัง
สินค้าสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.09 ค่าที่ปรึกษาทางการเงินประมาณร้อยละ 6.35 ค่าเสื่อมราคายานพาหนะประมาณร้อยละ 10.75
ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกร้อยละ 47.47 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่มิได้มีการผันแปรโดยตรงต่อยอดขาย
บริษัทฯมีค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2555 – 2557 จำ�นวน 6.82 ล้านบาท 7.46 ล้านบาท และ 8.70 ล้านบาทตามลำ�ดับ หรือคิดเป็น
อัตราร้อยละ 1.03 ร้อยละ 1.11 และร้อยละ 1.05 ของรายได้รวมแต่ละปี ตามลำ�ดับ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆของบริษัทฯในปี 2555 – 2557 เท่ากับ 9.08 ล้านบาท 14.83 ล้านบาท แต่ในปี 2557 ไม่เกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆเนื่องจากไม่มี
รายการปรับราคาทุนสินค้าและไม่เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2555 – 2557 เท่ากับ 4.57 ล้านบาท 3.45 ล้านบาทและ 4.93 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของค่า
ใช้จ่ายทางการเงินในปี 2557 เป็นผลมาจากการนำ�เข้าสินค้าที่มากขึ้นเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และสาเหตุอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่
บริษัทฯถือยอดเงินสกุลตราต่างประเทศที่เกิดจากสัญญา Trust Receipt ได้แก่ ดอลลาห์สหรัฐ และยูโร สั้นลงเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินบาทที่เกิดจากสัญญา Trust Receipt มีอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสอง
สกุลเงินดังกล่าว
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555– 2557 เท่ากับ 16.50 ล้านบาท 12.66 ล้านบาทและ 19.40 ล้านบาท ตามลำ�ดับซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

กำ�ไรสุทธิและความสามารถในการทำ�กำ�ไร
บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2555 – 2557 เท่ากับ 53.04 ล้านบาท 49.54 ล้านบาทและ 76.73 ล้านบาท ตามลำ�ดับ กำ�ไร
สุทธิจากงบรวม 75.54 ล้านบาท แต่เมื่อตัดส่วนของผู้ไม่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทย่อย จะมีกำ�ไรสุทธิ 75.25 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรา
กำ�ไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 8.05 ร้อยละ 7.39 และร้อยละ 9.14 ของรายได้รวมแต่ละปีตามลำ�ดับ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
ในปี 2557 บริษัทฯมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นร้อยละ 17.14 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 18.23 เนื่องจากในปี 2557บริษัทฯมีต้นทุน
สินค้าที่สูงขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2557 เคลื่อนไหว 2 ทิศทางและแตกต่างกันในแต่ละช่วงของปีโดย
ปิดตลาด ณ สิ้นปีที่ 32.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เคียงกับระดับปิด ณ สิ้นปีก่อนที่ 32.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ
ยังคงจำ�หน่ายสินค้าในราคาเดิมแม้จะมีต้นทุนสินค้าที่มากขึ้น ส่วนกำ�ไรจากการดำ�เนินงานมีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.86 เป็นร้อยละ
12.20 เนื่องจากบริษัทฯยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกลุ่มลูกค้า รวมทั้งความสามารถในการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริง
ทำ�ให้เกิดรายได้จากการจำ�หน่ายหลักทรัพย์และเกิดกำ�ไรจาอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2557
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2556 ร้อยละ 11.90 และ ปี 2557 ร้อยละ 15.43 เนื่องมาจากสินทรัพย์รวมมีปริมาณเพิ่ม
ขึ้นโดยมีปัจจัยหลักมาจาก รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจึงทำ�ให้มีจำ�นวนลูกหนี้การค้าที่มากขึ้น การขยายกิจการของบริษัทฯโดยการ
เปิดบริษัทย่อย และประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจาก “ประเด็นเศรษฐกิจในรอบปี 2557” ธนาคารแห่งประเทศไทย,.2557.
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ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทฯ มีการปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.65 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 21.64 ใน
ปี 2557 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกำ�ไรสุทธิ

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

2555
งบเฉพาะกิจการ
%
ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

2556
งบเฉพาะกิจการ
%
ล้านบาท

งบเฉพาะกิจการ
%
ล้านบาท

2557

งบรวม
%
ล้านบาท

144.61

28.39%

184.87

31.12%

154.38

22.28%

162.02

23.26%

152.06

29.85%

171.24

28.82%

232.10

33.50%

232.10

33.32%

118.50

23.26%

124.42

20.94%

129.76

18.73%

129.84

18.64%

1.17

0.23%

1.28

0.22%

2.83

0.41%

3.43

0.49%

0.00

0.00%

21.63

3.64%

55.74

8.05%

55.74

8.00%

-

-

-

-

20.00

2.89%

-

-

90.43

17.75%

89.56

15.07%

96.81

13.97%

108.14

15.52%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

-

-

4.11

0.59%

2.65

0.52%

1.15

0.19%

1.2

0.17%

1.26

0.18%

509.42

100.00%

594.15

100.00%

692.82

100.00%

696.64

100.00%

172.05

33.77%

188.04

31.65%

216.53

31.25%

216.53

31.08%

49.06

9.63%

82.07

13.81%

71.89

10.38%

72.18

10.36%

11.09

2.18%

6.36

1.07%

22.73

3.28%

22.74

3.27%

232.20

45.58%

276.47

46.53%

311.15

44.91%

311.45

44.71%

277.22

54.42%

317.68

53.47%

381.67

55.09%

385.19

55.29%

509.42

100.00%

594.15

100.00%

692.82

100.00%

696.64

100.00%

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555 - 2557 เท่ากับ 509.42 ล้านบาท 594.15 ล้านบาท และ 696.64 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ โดยการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์รวมนั้น
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังเป็นสำ�คัญ

หนี้สินรวม
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555 – 2557 เท่ากับ 232.20 ล้านบาท 276.47 ล้านบาท และ 311.45 ล้านบาทตามลำ�ดับ คิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 – 46 ของสินทรัพย์รวมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อใช้
ในการจัดหาสินค้าเป็นหลัก โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นวงเงินเครดิตเพื่อการนำ�เข้าและเจ้าหนี้การค้า โดย
ในกรณีที่บริษัทฯจัดหาสินค้าจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศ บริษัทจะทำ�การจ่ายชำ�ระตรงแก่คู่ค้าและบันทึกเป็นเจ้า
หนี้การค้า โดยได้รับระยะเวลาเครดิตประมาณ 90 วัน ในขณะที่การนำ�เข้าสินค้านั้น บริษัทจะดำ�เนินการโดยการชำ�ระเงินผ่านธนาคาร
พาณิชย์ ทั้งในลักษณะ L/C หรือ T/R ทำ�ให้เกิดรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินขึ้น โดยมีกำ�หนดชำ�ระเงินประมาณ 180 วัน
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555 – 2557 เท่ากับ 277.22 ล้านบาท 317.68 ล้านบาทและ 385.19 ล้านบาทตามลำ�ดับ
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53 – 55 ของสินทรัพย์รวมในช่วงเวลาที่ผ่าน มาการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นผลมาจากการที่ผล
ประกอบการของบริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง

งบกระแสเงินสด

เงินสด
กำ�ไรก่อนภาษี
กระแสเงินสด(ใช้ไป)จากการดำ�เนินงาน
กระแสเงินสด(ใช้ไป)จากการลงทุน
กระแสเงินสด(ใช้ไป)จากการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร-ปลายงวด

2555
ล้านบาท

2556
ล้านบาท

2557
ล้านบาท

69.53
153.59
(4.44)
(65.15)
84.00
144.61

62.20
69.52
(24.56)
(4.70)
40.26
184.87

94.65
15.13
(46.89)
8.91
(22.85)
162.02

หมายเหตุ : งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการที่สำ�คัญ

กระแสเงินสด
ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯที่มีการจัดหาสินค้าเคมีภัณฑ์ จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำ�หน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดย
ในกรณีที่บริษัทฯทำ�การจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศนั้น จะใช้แหล่งเงินทุนในรูปแบบการได้รับระยะเวลา
เครดิตจากเจ้าหนี้การค้า ซึ่งถูกพิจารณาเป็นกิจกรรมจากการดำ�เนินงาน ในขณะที่การจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำ�หน่ายจาก
ต่างประเทศนั้น จะใช้แหล่งเงินทุนผ่านการทำ� L/C หรือ T/R จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถูกพิจารณาเป็นกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนั้น เมื่อ
พิจารณางบกระแสเงินสดจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในรายการเจ้าหนี้การค้า และรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
อันเป็นผลจากแหล่งที่มาในการสรรหาสินค้าเพื่อจำ�หน่ายของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และส่งผลต่อกระแส
เงินสดได้มาและใช้ไปของแต่ละประเภทกิจกรรมที่แสดงในงบกระแสเงินสดของบริษัท
ปี 2557 บริษัทฯมีกำ�ไรก่อนภาษีเท่ากับ 94.65 ล้านบาท บริษัทฯได้เงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินงานลดลงกว่าปี 56 มีสาเหตุหลัก
มาจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4.93 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 3.06 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯจะมีผลกำ�ไร
จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียน 105.76 ล้านบาท มีกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานทั้ง
สิ้น 15.13 ล้านบาทและมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 46.89 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักมาจากการซื้ออุปกรณ์เพื่อดำ�เนินการ
ผลิตสินค้าโดยบริษัทย่อยจำ�นวน 17.54 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท ซื้อหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้นจำ�นวน 49.33
ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในการจัดหาเงินทุน 8.91 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้ TR เพิ่มขึ้น 24.99 ล้านบาท และมีการจ่าย
เงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสดจำ�นวน 20.65ล้านบาทเพิ่มเติมจากส่วนที่จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี
2557
โดยสรุป บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 22.85 ล้านบาทเป็นผลให้เงินสด ณ สิ้นปี 2557 ลดลงเป็น 162.02 ล้านบาท
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และ
บริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

7
8
9

162,017,407
232,096,342
129,837,909
3,425,177
527,376,835

154,376,207
232,096,342
129,762,774
2,825,635
519,060,958

184,865,045
171,244,514
124,417,568
1,283,269
481,810,396

10
11
12
13
20

55,743,480
108,138,527
4,110,631
734,138
536,301
169,263,077
696,639,912

55,743,480
19,999,900
96,813,015
734,138
472,301
173,762,834
692,823,792

21,628,000
89,563,562
110,220
1,040,983
112,342,765
594,153,161

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

14
15

16
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

216,531,752
72,176,499

216,531,752
71,892,669

188,040,703
82,067,530

321,384
9,758,675
7,170,039
305,958,349

321,384
9,758,675
7,153,653
305,658,133

409,385
3,198,576
1,753,403
275,469,597

508,858
2,505,349
2,475,856
5,490,063
311,448,412

508,858
2,505,349
2,475,856
5,490,063
311,148,196

830,242
75,326
94,020
999,588
276,469,185
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 302,687,292 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2556: หุ้นสามัญ 212,333,276
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 302,686,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2556: หุน้ สามัญ 212,332,877 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

17

18

302,687,292

302,687,292

212,333,276

302,686,633
41,650,493

302,686,633
41,650,493

212,332,877
41,650,493

12,510,000
13,737,838
9,903,424
380,488,388
4,703,112
385,191,500
696,639,912
-

12,510,000
14,925,046
9,903,424
381,675,596
381,675,596
692,823,792
-

8,605,996
54,718,529
376,081
317,683,976
317,683,976
594,153,161
-
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและหลัก
ทรัพย์เผื่อขาย
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

20

งบการเงินรวม
2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

816,544,797

816,544,797

665,773,074

580,805

580,805

-

4,890,503
4,510,875
826,526,980

4,890,503
4,504,933
826,521,038

4,768,429
670,541,503

675,872,044

675,583,831

553,188,641

689,567
676,561,611
22,809,429
27,575,025
726,946,065
99,580,915
(4,930,536)
94,650,379
(19,404,719)
75,245,660

689,567
676,273,398
22,767,148
26,415,381
725,455,927
101,065,111
(4,930,536)
96,134,575
(19,404,719)
76,729,856

(8,799,688)
544,388,953
21,485,246
24,189,571
14,828,170
604,891,940
65,649,563
(3,445,315)
62,204,248
(12,663,817)
49,540,431

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

16

(2,011,153)

(2,011,153)

-

20

402,231
(1,608,922)

402,231
(1,608,922)

-

กำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

20

11,909,179
(2,381,836)
9,527,343

11,909,179
(2,381,836)
9,527,343

345,339
(69,068)
276,271

7,918,421

7,918,421

276,271

83,164,081

84,648,277

49,816,702

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษีเงิน
ได้ที่เกี่ยวข้อง
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2557 53
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(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทย่อย

75,542,648

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
76,729,856

49,540,431

84,648,277

49,816,702

0.25

0.16

(296,988)
75,245,660

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

งบการเงินรวม
2557

83,461,069

21

(296,988)
83,164,081

0.25

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

302,686,633

-

กำ�ไรสำ�หรับปี

90,353,756

-

-

212,332,877

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่วนเกิน

จัดสรรแล้ว -

41,650,493

-

-

-

-

-

-

-

41,650,493

12,510,000

-

-

-

3,904,004

-

-

-

8,605,996

13,737,838

73,933,726

(1,608,922)

75,542,648

(3,904,004)

(90,353,756)

(20,656,657)

-

54,718,529

ส่วนเกินทุน

9,803,614

9,527,343

9,527,343

-

-

-

-

-

276,271

ขาย

หลักทรัพย์เผื่อ

99,810

-

-

-

-

-

-

-

99,810   

สินทรัพย์

ส่วนของผู้มีส่วน

ของบริษทั ฯ

-

83,461,069

7,918,421

75,542,648

-

-

9,903,424 380,488,388

9,527,343

9,527,343

-

-

-

- (20,656,657)

-

376,081 317,683,976

ถือหุน้

ถือหุน้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

(หน่วย : บาท)

83,164,081

7,918,421

75,245,660

-

-

4,703,112 385,191,500

(296,988)

-

(296,988)

-

-

- (20,656,657)

5,000,100

- 317,683,976

5,000,100

บริษัทย่อย

ควบคุมของ

รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของผู้ ได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ

มูลค่าเงินลงทุนใน จากการตีราคา อืน่ ของส่วนของผู้

การวัด

ส่วนเกินทุนจาก

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ที่ออกและชำ�ระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สำ�รองตามกฎหมาย   ยังไม่ได้จัดสรร

สำ�รองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)

  หุ้นปันผล

  เงินสดปันผล

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 24)

  เพิม่ ขึน้ จากการลงทุนในบริษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)

ย่อย

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ทุนเรือนหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย
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-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
302,686,633

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

กำ�ไรสำ�หรับปี

90,353,756

สำ�รองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)

หุ้นปันผล

เงินสดปันผล

-

212,332,877

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 24)

212,332,877

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

41,650,493

-

-

-

-

-

-

41,650,493

41,650,493

-

-

-

82,332,877
-

-

41,650,493

-

130,000,000

สำ�รองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)

หุ้นปันผล

เงินสดปันผล

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 24)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและชำ�ระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

จัดสรรแล้ว -

12,510,000

-

-

-

3,904,004

-

-

8,605,996

8,605,996

-

2,500,000

-

-

6,105,996

สำ�รองตามกฎหมาย

14,925,046

75,120,934

(1,608,922)

76,729,856

(3,904,004)

(90,353,756)

(20,656,657)

54,718,529

54,718,529

49,540,431

(2,500,000)

(82,332,877)

(9,353,453)

99,364,428

ยังไม่ได้จัดสรร

กำ�ไรสะสม

สินทรัพย์

-

276,271

-

9,527,343
9,803,614

99,810

-

-

-

9,527,343

-

99,810
-

276,271

99,810

-

-

276,271

-

-

99,810

จากการตีราคา

มูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
-

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุนจากการวัด

9,903,424

9,527,343

9,527,343

-

-

-

-

376,081

376,081

276,271

-

-

-

99,810

ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

รวมองค์ประกอบอืน่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

381,675,596

84,648,277

7,918,421

76,729,856

-

-

(20,656,657)

317,683,976

317,683,976

49,816,702

-

-

(9,353,453)

277,220,727

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

รวม

(หน่วย : บาท)
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยตัดจำ�หน่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

94,650,379

96,134,575

62,204,248

7,400,450

6,999,476

6,380,722

689,567
(4,559,154)
(331,349)
(23,361)
4,930,536
(477,990)
3,059,783
418,870

689,567
(4,559,154)
(331,349)
(23,361)
4,930,536
(477,990)
3,059,783
418,870

(8,799,688)
(628,326)
3,421,457
(316,557)
23,858
10,709,038
12,300

105,757,731

106,840,953

73,007,052

(60,979,431)
(6,109,908)
(2,225,791)
504,681

(60,979,431)
(6,034,773)
(1,626,250)
568,681

(19,185,714)
2,882,438
(96,333)
(258,275)

(9,354,267)
5,416,717
33,009,732
(4,887,409)
(12,990,936)
15,131,387

(9,638,097)
5,400,332
34,531,415
(4,887,409)
(12,990,937)
16,653,069

32,519,025
1,351,454
90,219,647
(3,582,864)
(17,116,224)
69,520,559
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(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อที่ดินและอาคาร
เงินสดจ่ายสำ�หรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
ชำ�ระคืนเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
ชำ�ระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(17,535,346)
(8,285,062)
(4,281,907)
39,630
486,505
55,331,349
(55,000,000)
31,681,075
(49,328,223)
(46,891,979)

(14,265,197)
39,630
486,505
55,331,349
(55,000,000)
31,681,075
(49,328,223)
(19,999,900)
(51,054,761)

(4,477,803)
882,131
314,981
(21,282,661)
(24,563,352)

24,998,253
(19,275)
(409,467)
(20,656,657)
5,000,100
8,912,954
(22,847,638)
184,865,045
162,017,407

24,998,253
(19,275)
(409,467)
(20,656,657)
3,912,854
(30,488,838)
184,865,045
154,376,207

5,918,632
(79,036)
(1,191,090)
(9,353,453)
(4,704,947)
40,252,260
144,612,785
184,865,045

-

-

1,285,536
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
เป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจัดหาและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์ ที่อยู่บริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 9/8 หมู่ที่
5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์จาก
“บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)”

2. เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลง วันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราช
บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการ
เงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
ว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จำ�กัด*

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำ�หน่าย
อาหารเพื่อสุขภาพ

(ซึ่งต่อไปนี้เรียก

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

ไทย

31 ธันวาคม 2557
ร้อยละ
79.99

* จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือบริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2557 เพื่อผลิตและจำ�หน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)โดยบริษัทฯลงทุนร้อยละ 79.99 ในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำ�งบการเงิน
รวมในปี 2557 ขึ้นเป็นครั้งแรก
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(ข) บริษัทฯนำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำ�นาจใน
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

การควบคุม

(ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
(ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้
แล้ว
(จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ บริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม
บริษัทฯจัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)		

การนำ�เสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)		

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดำ�เนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15			
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27			
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29			
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32			
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1				
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
				
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4				
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5				
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ		
				
แวดล้อม
ฉบับที่ 7				
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
				
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10			
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12			
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13			
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17			
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18			
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการ
ให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
ต่องบการเงินนี้
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำ�นวนมาก ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้
รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี เ นื้ อ หาเท่ า เที ย มกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศโดยการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการ
ให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบ
การเงินนี้ในปีที่นำ�มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบาง
ฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ� คัญและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำ�หนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันที
ในกำ�ไรขาดทุน หรือในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำ�ไรขาดทุน ก็ได้
มาตรฐานฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วไม่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น นี ้ เ นื ่ อ งจากบริ ษ ั ท ฯและบริ ษ ั ท ย่ อ ยรั บ รู ้ ร ายการกำ � ไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ�งบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยว
กับการบัญชีสำ�หรับงบการเงินรวมที่เดิมกำ�หนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำ�นาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้
มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้
หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของ
กิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่า
ตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำ�นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำ�
บริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำ�งบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการ
เงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน
บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการ วัดมูลค่ายุติธรรม
กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการ
จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจาก
การเริ่มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า รั บ รู้ เ มื่ อ บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยได้ โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ มี นั ย สำ � คั ญ ของความ
เป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัด ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าสำ�เร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ำ�กว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดัง
กล่าวบันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำ�หน่ายหลักทรัพย์นั้น
ออกไป
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(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก ค่าเผื่อการด้อย
ค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของปี
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วน
ของกำ�ไรหรือขาดทุน
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้มา หลังจากนั้นบริษัทฯและบริษัท
ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกที่ดินดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำ�คัญ
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
- บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ใน กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำ�นวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงใน
ส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำ�นวนที่เคยลด
ลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ จะถูกรับรู้ในกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำ�นวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
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ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ คำ � นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ โ ดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			
20 ปี
		
เครื่องจักรและอุปกรณ์			
3 - 10 ปี
		
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
3 - 5 ปี
		
ยานพาหนะ				
5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์
นั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ใบอนุญาตในการดำ�เนินกิจการต่างๆและคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซึ่งบริษัทฯและบริษัท
ย่อยตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะ
ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการ
ตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย
ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
			
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์		
3
ปี
ใบอนุญาตต่างๆ			
10
ปี
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำ�นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
4.9 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่ายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของยานพาหนะที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า ยานพาหนะที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของยานพาหนะที่เช่า
สัญญาเช่าอาคาร และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า
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4.10 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของ
แต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้
สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ ด้อยค่า บริษัทฯและ
บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนยกเว้นในกรณีที่ ที่ดินซึ่งใช้
วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดัง
กล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
บริษัทฯคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมิน ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ �หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น
และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจาก
กำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่า
ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ การประมาณ
และการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผล
ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณไว้
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ น ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ต ามที่ ต กลงกั น ระหว่ า งบริ ษั ท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เหล่า นั้น
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2557

(หน่วย: พันบาท)

นโยบายการกำ�หนดราคา

2556

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ซื้อสินค้าสำ�เร็จรูป
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้าสำ�เร็จรูป
ซื้อสินค้าสำ�เร็จรูป
ซื้อสินทรัพย์
ค่าเช่าคลังสินค้า
ค่าขนส่งสินค้า
ค่าจัดเตรียมสินค้า
รายได้ค่าขนส่งสินค้า

-

59

-

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

3
11,581
390
480
94
28

3
11,581
390
480
94
28

134
15,322
758
480
127
6
129

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)
บริษัทย่อย
บริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

-

-

52
52

-

48

-

2,173
171
2,344

2,173
171
2,392

3,445
2,402
5,847

75
80
155

75
80
155

54
457
511

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดัง
ต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

7,029
1,892
8,921

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
6,744
1,892
8,636

5,791
6
5,797
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2557

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวมตลาดเงิน
รวม

10
28,716
133,291
162,017

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
5
21,080
133,291
154,376

12
36,213
148,640
184,865

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ0.375 ถึง0.625 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.88
ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2557

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

148,307

148,307

119,829

78,915
1,715
3,159
193
232,289
(193)
232,096
232,096

78,915
1,715
3,159
193
232,289
(193)
232,096
232,096

51,364
193
171,386
(193)
171,193
171,193

232,096

232,096

52
52
171,245
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9. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
2557

วัตถุดิบ
สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ
รวม

รายการปรับลดราคา
ทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับ
2557

63
102,703
27,755
289
130,810

(972)
(972)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2557
63
101,731
27,755
289
129,838

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
2557
2556

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ
รวม

102,691 83,903
27,755 40,644
289
153
130,735 124,700

รายการปรับลดราคา
ทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับ
2557
2556
(972)
(972)

(282)
(282)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2557
2556
101,719 83,621
27,755 40,644
289
153
129,763 124,418

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำ�นวนประมาณ 1 ล้าน
บาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2556 เป็นจำ�นวน 9 ล้านบาท
โดยนำ�ไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภท

ราคาทุน
2557
2556

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม

43,489
43,489

21,283
21,283

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
2557
2556
12,254
12,254

345
345

มูลค่าตามบัญชี
2557
2556
55,743
55,743

21,628
21,628

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมูลค่าตามบัญชี 31.68 ล้านบาท และรับรู้กำ�ไรจากการขายจำ�นวน
3.65 ล้านบาท (สุทธิจากภาษี) ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ จำ�นวนดังกล่าวได้รวมกำ�ไรที่โอนมาจากรายการกำ�ไรจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างปีจำ�นวน 0.33 ล้านบาท (สุทธิจากภาษี)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

บริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จำ�กัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ทุนชำ�ระแล้ว
31 ธันวาคม 2557

สัดส่วนเงินลงทุน
31 ธันวาคม 2557
(ร้อยละ)

25,000

79.99

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 2557
19,999
19,999

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่คือบริษัท
แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จำ�กัด เพื่อผลิตและจำ�หน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 250,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยบริษัทฯ
ลงทุนร้อยละ 79.99 ในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว
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นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ซื้อสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรในการผลิต ใบ
อนุญาตและใบรับรองต่างๆ จากบริษัท ซี.จี.บิซ จำ�กัด ในมูลค่า 17 ล้านบาท
โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 บริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จำ�กัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้ลงทุนโดยเข้าทำ�สัญญาซื้อขายสินทรัพย์
กับบริษัท ซี.จี.บิซ จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงินรวม 17 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่ดิน
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ใบอนุญาตต่างๆ
เงินจ่ายซื้อ

(หน่วย: พันบาท)

2,000
5,980
4,438
4,582
17,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมียอดค้างชำ�ระค่าเครื่องจักรเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท เนื่องจากเครื่องจักรดัง
กล่าวอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
ซื้อสินทรัพย์จากกิจการอื่น (หมายเหตุ 11)
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ที่ดิน
ซึ่งแสดง
เครื่อง
สินทรัพย์
มูลค่าตาม อาคารและ เครื่องจักร ตกแต่งและ
ระหว่าง
ราคาที่ตี สิ่งปลูก
และ
เครื่องใช้
ติดตั้งและ
ใหม่
สร้าง
อุปกรณ์ สำ�นักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง

รวม

47,167
47,167
2,000
49,167

24,732
117
154
25,003
5,980
30,983

32,353
1,919
(2,075)
32,197
1,719
180
(454)
655
34,297

4,679
169
4,848
579
5
(75)
5,357

11,037
2,912
(1,552)
12,397
2,468
14,865

154 120,122
655
5,772
- (3,627)
(154)
655 122,267
9,500 14,266
3,389 11,554
(529)
(655)
12,889 147,558

-

5,618
1,250
6,868
1,477
8,345

16,811
3,013
(1,822)
18,002
3,289
(436)
20,855

3,709
514
4,223
428
(75)
4,576

3,557
1,604
(1,552)
3,609
2,034
5,643

-

29,695
6,381
(3,374)
32,702
7,228
(511)
39,419

1
1
1

-

-

-

-

-

1
1
1

47,166
49,166

18,135
22,638

14,195
13,422

625
781

8,788
9,222

655 89,564
12,889 108,138

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี				
2556 (จำ�นวน 3.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2557 (จำ�นวน 4.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

6,381
7,228
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(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ที่ดิน
ซึ่งแสดง
เครื่อง
สินทรัพย์
มูลค่าตาม อาคารและ เครื่องจักร ตกแต่งและ
ระหว่าง
ราคาที่ตี สิ่งปลูก
และ
เครื่องใช้
ติดตั้งและ
ใหม่
สร้าง
อุปกรณ์ สำ�นักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง

รวม

47,167
47,167
47,167

24,732
117
154
25,003
25,003

32,353
1,919
(2,075)
32,197
1,719
(454)
655
34,117

4,679
169
4,848
579
(75)
5,352

11,037
2,912
(1,552)
12,397
2,468
14,865

-

5,618
1,250
6,868
1,250
8,118

16,811
3,013
(1,822)
18,002
3,287
(436)
20,853

3,709
514
4,223
428
(75)
4,576

3,557
1,604
(1,552)
3,609
2,034
5,643

-

29,695
6,381
(3,374)
32,702
6,999
(511)
39,190

1
1
1

-

-

-

-

-

1
1
1

47,166
47,166

18,135
16,885

14,195
13,264

625
776

8,788
9,222

655
9,500

89,564
96,813

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี				
2556 (จำ�นวน 3.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2557 (จำ�นวน 4.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

154 120,122
655
5,772
- (3,627)
(154)
655 122,267
9,500 14,266
(529)
(655)
9,500 136,004

6,381
6,999
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บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2553 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ซึ่งผลการประเมินเกิดส่วนเกินจากการตีราคาที่ดินจำ�นวน 0.12 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกส่วนเกินดังกล่าวแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือ
หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำ�นวน
เงิน 1.3 ล้านบาท (2556: 5 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 12.3 ล้านบาท (2556: 10.6 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงินรวม แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ใบอนุญาต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

4,282
(171)
4,111

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำ�หรับปี 2557 ในงบการเงินรวม แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2557

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ใบอนุญาตในการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
ค่าตัดจำ�หน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

4,282
(171)
4,111

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
ใบอนุญาตในการดำ�เนินการที่ได้มาในระหว่างปีได้มาจากการเข้าทำ�สัญญาซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจากบริษัท
ซี.จี.บิซ จำ�กัด ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11
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14. เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2557
(ร้อยละต่อปี)

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

อัตราตลาดบวก / อัตราตลาดบวก /
ลบส่วนต่างที่กำ�หนด ลบส่วนต่างที่กำ�หนด

216,532
216,532

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

216,532
216,532

31 ธันวาคม 2557

188,041
188,041

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งปลอดภาระ ค้ำ�ประกัน ที่ยังมิได้เบิก
ใช้รวมเป็นจำ�นวนประมาณ 891 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: ประมาณ 833 ล้านบาท)

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2,344
60,763
155
1,268
7,646
72,176

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

2,392
60,763
155
1,014
7,569
71,893

31 ธันวาคม 2556

5,847
68,191
511
714
6,805
82,068

16. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2557

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

75
327
92
2,011
2,505

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

75
327
92
2,011
2,505

2556
63
9
3
75
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จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2557

2556

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

327
92
419

327
92
419

9
3
12

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

419

419

12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวนสะสมของผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งรับรู้ในกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีจำ�นวนทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท (2556:ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.6 ล้านบาท 2556: ไม่มี)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
(ร้อยละต่อปี)

2557
(ร้อยละต่อปี)

2556
(ร้อยละต่อปี)

4.40
8.00
0.50-30.00

4.40
8.00
0.50-30.00

4.41
8.12
0.00-22.00

จำ�นวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์สำ�หรับปีปัจจุบันและสี่ปี
ย้อนหลังแสดงได้ดังนี้ี
(หน่วย : พันบาท)
จำ�นวนภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

จำ�นวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของ
ประสบการณ์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,505

2,505

61

61

75

75

-

-

63

63

-

-

52

52

-

-

41

41

-

-
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17. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
17.1 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราการจ่าย
ปันผลเท่ากับ 0.4728112 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำ�นวนเงิน 100,393,362.37 บาท โดยแบ่งออกเป็น
ก) จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 2.35 หุ้นสามัญเดิม รวมเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 90,354,415 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าปันผลจำ�นวน 90,354,415 บาท หรือเทียบเท่ากับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.42553 บาท
ข) จ่ายเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0472812 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมจำ�นวน 10,039,353.22 บาท
17.2 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 212,333,276 บาท (หุ้นสามัญจำ�นวน 212,333,276 หุ้นมูลค่าตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท) เป็น 212,332,877 บาท (หุ้นสามัญจำ�นวน 212,332,877 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยตัดจำ�หน่ายหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 399 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 399 บาท
17.3 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 212,332,877 บาท (หุ้นสามัญจำ�นวน 212,332,877 หุ้น มูลค่าตราไว้
หุ้นละ 1 บาท) เป็น 302,687,292 บาท (หุ้นสามัญจำ�นวน 302,687,292 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 90,354,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
17.4 บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนชำ�ระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในธันวาคม
2557โดยทำ�ให้บริษัทฯมีทุนชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวน 302,686,633 บาท (หุ้นสามัญจำ�นวน 302,686,633 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท)

18. สำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมี
จำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคา
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป
การเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

16,358

16,198

12,778

8,697

8,412

7,459

7,398

6,997

6,381

695,186

695,061

513,830

18,863

18,787

32,332

2,660

2,660

3,091

8,444

8,444

9,938

-

-

14,828

20. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

19,626

19,626

10,906

(221)

(221)

1,758

19,405

19,405

12,664
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จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2,382

2,382

69

(402)
1,980

(402)
1,980

69

รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ี
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2557
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

94,650

96,135

62,204

ร้อยละ 20
18,930

ร้อยละ 20
19,227

ร้อยละ 20
12,441

199
(21)
297
475
19,405

199
(21)
178
19,405

234
(11)
223
12,664
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม

39
194
501
734

39
194
501
734

39
56
15
110

2,451
25
2,476

2,451
25
2,476

69
25
94

21. กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำ�นวน
หุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้น
ปันผลในปี 2557 โดยกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อนได้ถูกคำ�นวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วัน
เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรสำ�หรับปี (พันบาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (พันหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

75,543
302,687
0.25

76,730
302,687
0.25

49,540
302,687
0.16
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22. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วน
งาน
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำ�เนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจการจัดหาและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์และดำ�เนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุน
จากการดำ�เนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานและสินทรัพย์รวมในงบ
การเงิน ดังนั้น รายได้ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดำ�เนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จำ�กัด ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11 ธุรกิจหลักของบริษัทย่อยดังกล่าวคือการผลิตและจำ�หน่ายอาหารเพื่อสุขภาพและดำ�เนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย โดยในระหว่าง ปีปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวมีรายได้จากการดำ�เนินงานเป็นจำ�นวนที่
ไม่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทฯย่อย ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้
ของกิจการ

23. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
บริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยา จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 0.69 ล้านบาท (2556: 0.45 ล้าน
บาท)
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24. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลประจำ�ปี
สำ�หรับปี 2556

ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นเมื่อวัน
ที่ 25 เมษายน 2557

เงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557

- เงินสดปันผล
- หุ้นปันผล 90.35 ล้านหุ้น
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2557
เงินปันผลประจำ�ปี
สำ�หรับปี 2555
- เงินสดปันผล
- หุ้นปันผล 51.99 ล้านหุ้น

ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นเมื่อวัน
ที่ 23 เมษายน 2556

เงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

- เงินสดปันผล
- หุ้นปันผล 30.33 ล้านหุ้น
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2556

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

10,616

0.0500000

10,039
90,354
100,393
111,009

0.0472812
0.4255300
0.4728112
0.5228112

5,980
51,999
57,979

0.0460000
0.4000000
0.4460000

3,373
30,333
33,706
91,685

0.0185333
0.1666666
0.1851999
0.6311999
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25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 3.4 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 2.8
ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักร

25.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
บริษัทฯได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าคลังสินค้าและสัญญาบริการโดยอายุสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี
ถึง 3 ปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานและ
สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
ล้านบาท
จ่ายชำ�ระภายใน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี

2557
5
3

2556
3
3

25.3 หนังสือค้ำ�ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำ�นวน 13 ล้านบาท
(2556: 11 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นหนังสือค้ำ�ประกัน
เพื่อค้ำ�ประกันการจ่ายชำ�ระเงินให้กับเจ้าหนี้

26. เครื่องมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินกู้ยืมระยะสั้น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดัง
กล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม ความเสี่ยงนี้โดยการกำ�หนด
ให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจาก
การให้สินเชื่อนอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่
จำ�นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืม ระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ย ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ�
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือ วันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า
เงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

อัตราดอกเบีย้
ไม่มี
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

-

-

-

152,623

9,395

162,018

0.375-0.625,
2.11

-

-

-

152,623

232,096
55,743
297,234

232,096
55,743
449,857

-

-

-

-

216,532
216,532

72,177
830
73,007

216,532
72,177
830
289,539

1.18-1.95
-

รวม
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

รวม

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

147,594

6,782

154,376 0.375-0.625,
2.11

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

232,096

232,096

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

-

-

-

-

55,743

55,743

-

-

-

-

147,594

294,621

442,251

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์

-

-

-

216,532

-

216,532

1.18-1.95

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

71,893

71,893

-

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

-

-

-

-

830

830

-

-

-

-

216,532

72,723

289,255

หนี้สินทางการเงิน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

167,127

17,738

184,865

0.13-01.88,
2.47

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

171,245

171,245

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

-

-

-

-

21,628

21,628

-

-

-

-

167,127

210,611

377,738

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์

-

-

-

188,041

-

188,041

1.25-1.80

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

82,068

82,068

-

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

88

-

-

-

1,151

1,239

3.03

88

-

-

188,041

83,219

271,348

หนี้สินทางการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557
(ล้าน)

2557
(ล้าน)

0.23

2556
(ล้าน)
-

5.97
0.37

2556
(ล้าน)
7.05
0.09

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.1132
40.0530

32.8230
45.3223

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำ�ระหนี้สิน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำ�หนด
มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำ�หนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำ�หนดขึ้นโดยใช้
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ากับ 0.81:1 และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.82:1 (2556: 0.87:1)

88 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

28. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
ก) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เพื่ออนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 302,687,292 บาท
(หุ้นสามัญจำ�นวน 302,687,292 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 302,686,633 บาท (หุ้นสามัญจำ�นวน 302,686,633
หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยตัดจำ�หน่ายหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 659 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 659 บาท
ข) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯจำ�นวนไม่เกิน 151,343,316 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำ�คัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิของ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 บาท
ค) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 302,686,633 บาท
(หุ้นสามัญจำ�นวน 302,686,633 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 454,029,949 บาท (หุ้นสามัญจำ�นวน 454,029,949
หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ANNUAL REPORT

THAI

2014

GRATITUDE INFINITE

PUBLIC COMPANY LIMITED

