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รายงานประจำ�ป 2558

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

สารประธานกรรมการ/ Message from the Chairman
of the Board of Director

ในปี 2558 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโดยทั่วไปยังไม่สดใส ทั้งเศรษฐกิจประเทศไทยและของทั่วโลก ทีมบริหาร
ของบริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เข้าสู่สินค้าที่มี margin สูงขึ้น ทำ�ให้บริษัทกำ�ไรเติบโตสวนภาวะเศรษฐกิจ
และมีแผนที่จะปรับสถานะบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดใหญ่ (SET) หวังว่าความพยายามและความ
ทุ่มเทในการทำ�งานของทีมบริหารจะนำ�มาซึ่งความพอใจ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและในนามของบริษัท
กระผมใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา
During 2015, the worldwide economy has not been recovery, management team has changed the
strategy into higher margin products. Therefore, the Company has growing in profit against the declined
economy and has plan to change the secondary market of company to be listed in Stock Exchange of
Thailand.
I hope the efforts and dedication of the management team could satisfy and benefit our shareholders.
I, on behalf of the company would like to thank our shareholders who always supported the company.

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
Mr.Jesadavat Priebjrivat
ประธานกรรมการ
Chairman of the Board of Director
1

รายงานประจำ�ป 2558

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ / Report of Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด(มหาชน) ประกอบด้วย นายกันต์ อรรฆย์ว
รวิทย์ รศ.ดร.ดลกณิศ เต็งอำ�นวย และนางสาวสุรัสวดี สุทธิวรพันธ์ชัย ทั้งนี้กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความชำ�นาญทางด้านบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส รวมถึงกรณี
อืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็นพิเศษ เช่นในกรณีทบ่ี ริษทั เข้าซือ้ กิจการ เป็นต้น ทัง้ นีใ้ นปี 2558 ทีผ่ า่ นมา คณะ
กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตั งิ านทีม่ ีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนีค้ ือ
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2558 ซึ่งได้รับการนำ�เสนอข้อมูลโดยผู้
สอบบัญชี ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถามถึงรายละเอียดในงบการเงินที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ
กับผลการดำ�เนินงานในอนาคต ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แจกแจงที่มาโดยชัดเจน ดังนั้นคณะกรรมการตรวจ
สอบจึงมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยทั่วไป
2. ตรวจสอบถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีประเด็นหลักที่พิจารณา 3 ประเด็นคือ ความเสี่ยงจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ความเสี่ยงจากการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนอัน
เนื่องมาจากการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการลงในบริษัทลูก ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้กำ�หนดกรอบที่เหมาะสมสำ�หรับการดำ�เนินการทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น
3. สอบทานถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกสำ�หรับการสอบทานดังกล่าว และพบว่า
ยังมีความบกพร่องบางประการที่ไม่มีนัยสำ�คัญมากนัก แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�ชับให้ฝ่ายบริหารเร่งแก้ไขให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
4. สอบทานถึงการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำ�รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแม่คือ บริษัท ยูเนี่ยน
ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเช่นเดียวกันเป็นรายการย่อยๆมีมูลค่าไม่มากนักเช่นเดียวกันกับในปีที่ผ่านมาเช่น การซื้อ
สินค้าสำ�เร็จรูป การเช่าอาคารคลังสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้การดำ�เนินการดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำ�หนดที่มีอยู่เดิม และเป็นราคายุติธรรมทั้งสองฝ่าย
5. สอบทานถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพบว่าบริษัทดำ�เนินการได้ครบ
ถ้วนถูกต้อง
6. ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทรายบริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาเป็นผู้
สอบ บัญชีในปีนี้อีกปีหนึ่ง โดยให้ความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ให้แต่ง
ตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง บริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2559 และกำ�หนดค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชีจำ�นวน 870,000 บาท
7. ให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท อาทิ การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสำ�หรับข้อกำ�หนด กฎระเบียบ ในฐานะบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และยุติธรรมสำ�หรับผู้ถือหุ้นรายย่อย
ที่ไม่มีส่วนในการบริหารกิจการ ตลอดจนแนวนโยบายที่ควรกำ�หนดเพิ่มเติมเช่น การต่อต้านการทุจริต เป็นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และใช้ความ
รู้ความชำ�นาญในวิชาชีพของกรรมการแต่ละท่านอย่างเต็มความสามารถ โดยมีจุดมุ่งหวังให้บริษัทดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีจริยธรรมในการ
ทำ�งานบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพอันจะส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทในอนาคตสืบไป
							
									
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

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 2015. 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 2015,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, 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 2016
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 committee
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและประวัติโดยย่อ/
The History Briefly of Board
ชื่อ
อายุ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายเจษฏาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
59 ปี
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การเงิน) New York University, USA
ปริญญาโท สาขา บริหารงานวิศวกรรม
George Washington University
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจำ�ปี 2552
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประจำ�ปี 2548
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ประจำ�ปี 2552
หลักสูตร Role of Chairmanship (ROC) ประจำ�ปี 2554

ประวัติการทำ�งาน พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน
		
พ.ศ.2553-2555
พ.ศ. 2547-2550
พ.ศ. 2544-2547

ประธานกรรมการ
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (จำ�กัด)

Mr. Jesadavat Priebjrivat
Age 59 years
Chairman of Board of Director/ Independent Director
MBA. In Finance, New York University
MEA .in Engineering Management. George Washington University
Certificate in Director Certification Program (DCP) Class of 2009
Certificate in Director Accreditation Program (DAP) Class of 2005
Certificate in Advanced Audit Committee Program (AACP) Class of 2009
Certificate in Role of Chairmanship (ROC) Class of 2011
2010 – Present
2010 – 2012
2004 – 2007
2001 – 2004

Chairman of Board Director Gratitude infinite Plc.
Chairman of Audit Committee / Independent Director Sansiri Plc.
Chief of Financial Department CAT Telecom Plc.
Deputy Managing Director
MFC Asset Management Plc.
Deputy Managing Director
KGI Securities (Thailand) Plc.
4
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์
อายุ
55 ปี
ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2004
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ประจำ�ปี 2552
หลักสูตร Role of Chairmanship (ROC) ประจำ�ปี 2554
		
ประวัติการทำ�งาน

พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน
พ.ศ.2554 – 2556
พ.ศ.2555 – 2557

กรรมการผู้จัดการ 		
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เควิน แอนด์ เคิร์ท จำ�กัด
บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จำ�กัด(มหาชน)
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด(มหาชน)
บริษทั ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม จำ�กัด(มหาชน)
บริษทั คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำ�กัด(มหาชน)

Mr. Khan Akaworawit
Age 55 years
Chairman of Audit Committee/ Independent Director
MBA. Kasetsart University
Certificate in Director Certification Program (DCP) Class of 65/2005
Certificate in Director Accreditation Program (DAP) Class of 34/2004
Certificate in Audit Committee Program (ACP) Class of 2006
2000 – Present
2005 – Present
		
2010 – Present
		
2011 – 2013
2012 – 2014

Managing Director Kevin and Kurt Co.,LTD.
Audit Committee / Independent Director Premsin
Steel Works Plc.
Chairman of Audit Committee / Independent Director
Gratitude Infinite Plc.
Audit Committee / Independent Director T.M.C. Industries Plc.
Director / Chief Financial Officer Crown Tech Advance Plc.
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอำ�นวย
49 ปี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาเอก สาขาบัญชี The University of Manchester, UK
ปริญญาโท MBA (Finance) University of San Antonio, USA
ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำ�งาน

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2534 – 2540

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
		
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
		

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เลอนทูเว็ลท์ จำ�กัด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำ�กัด

Ms. Dhollakhanis Thengaummnuay
Age 49 years
Audit Committee / Independent Director
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
2010 – Present
2013 – Present
1998 – Present
		
1991 – Present
1991 – 1997

Audit Committee / Independent Director Gratitude Infinite Plc.
Director Learn To Wealth Co., Ltd
Lecturer at Accounting Department ,Faculty of Business
Administration Kasetsart University
Certified Public Accountant
Audit Assistant PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธ์ชัย
49 ปี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำ�งาน

พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2554 – 2558
พ.ศ. 2548 – 2552
พ.ศ. 2543 – 2548
พ.ศ. 2538 – 2543
พ.ศ. 2537

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ
ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานภายใน

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำ�กัด
บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จำ�กัด
บล. ยูไนเต็ด จำ�กัด(มหาชน)
บล. ธนสยาม จำ�กัด(มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Miss Siruswadi Suthiworapunchai
Age 49 years
Audit Committee / Independent Director
MBA , Assumption University
BSc. of Medical Technology,Chulalongkorn University
2010 – Present
2011 – 2015
		
2005 – 2009
		
2000 – 2005
1995 – 2000
1994

Audit Committee / Independent Director Gratitude Infinite Plc.
Senior Vice President of Investment Banking
Ploenchit Capital Co.,Ltd.
Senior Vice President of Investment Banking
Globlex Advisory Co.,Ltd.
Director of Investment Banking United Securities Plc.
Investment Banking Manager DhanaSiam Securities Plc.
Internal Control Officer The Stock Exchange of Thailand
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี
อายุ
44  ปี
ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารระหว่างประเทศ
The University of Birmingham. UK
ผ่านการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประจำ�ปี 2548
ประวัติการทำ�งาน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ. 2548 – 2552        กรรมการ     
                               รองกรรมการผู้จัดการ
พ.ศ. 2543 – 2548        ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จำ�กัด
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

Mr. Perajed Suwannapasri
Age 44  years
Chief of Executive Office  
Bachelor of Business Administration Assumption University
Diploma in International Finance & Banking University of Birmingham.UK
Certificate in Director Accreditation Program (DAP) Class of 78/2005
2016 – Present        Chief Executive Union Petrochemical Plc.
2014 – Present        Director Lavish Laboratory Co., Ltd.
2010 – Present        Chief of Executive Office Gratitude Infinite Plc.
                         2005 – Present
Director Union Petrochemical Plc.
                         2005 – 2009              Director Gratitude Infinite Plc.
                                      
Deputy Managing Director Union Petrochemical Plc.
2000 – 2005              General Manager Gratitude Infinite Plc.
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
72 ปี
กรรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประจำ�ปี 2548

ประวัติการทำ�งาน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
		
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2524 – 2558
พ.ศ. 2548 – 2553

กรรมการและประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

Mr. Virat Suwannapasri
Age 72 years
Director
Certificate in Executive Development, Faculty of Commerce and Accountancy,
Chulalongkorn University
Certificate in Director Accreditation Program (DAP) Class of 2005
2016 – Present
		
2010 – Present
1981 – 2015
2005 – 2010

Director and Chief Advisor of Executive Committee
Union Petrochemical Plc.
Director Gratitude Infinite Plc.
Managing Director Union Petrochemical Plc.
Managing Director Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd.
Managing Directo Gratitude Infinite Plc.
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
74 ปี
กรรมการ
ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)ประจำ�ปี 2548

ประวัติการทำ�งาน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
		
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2524 – 2558

กรรมการและรองประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด

Mrs. Kanjana Suwannapasri
Age 74 years
Director
Ph.D. in Social Science, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Honorary Degree in Buddhism,Faculty of Social Science. ,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Certificate in Director Accreditation Program (DAP) Class of 2005
2016 – Present
Director and Vice Chief Advisor of Executive Committee
		
Union Petrochemical Plc.
2010 – Present
Director Gratitude Infinite Plc.
1981 – 2015
Deputy Managing Director Union Petrochemical Plc.
		Director Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd.
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
46 ปี
กรรมการ
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78 ประจำ�ปี 2548

ประวัติการทำ�งาน

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2536 – 2548

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)

Miss Suthida Suwannapasri
Age 46 years
Director
MA. In Public Administration, NIDA
Bachelor of Laws, Thammasart University
Certificate in Director Accreditation Program (DAP) class of 78/2005
2010 – Present
2005 – Present
1993 – 2005

Director Gratitude Infinite Plc.
Assistant Managing Director Union Petrochemical Plc.
General Manager Union Petrochemical Plc.
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
45 ปี
กรรมการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) University of New Haven, USA
ปริญญาโท สาขาการเงิน University of New Haven, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผ่านการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 42 ประจำ�ปี 2548

ประวัติการทำ�งาน

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2545 – 2548

กรรมการ
		 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 		 บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)

Miss Piyanan Suwannapasri
Age 45 years
Director
MBA in Marketing, University of New Haven, USA
MSc. In Finance, University of New Haven, USA
BBA in Finance, Assumption University
Certificate in Director Accreditation Program (DAP) Class of 42/2005
2010 – Present
2005 – Present
2002 – 2005

Director Gratitude Infinite Plc.
Assistant Managing Director Union Petrochemical Plc.
Accounting and Finance Manager Union Petrochemical Plc.
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
38 ปี
กรรมการ
ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขา E-Business Management University of Surrey U.K
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผ่านการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)ประจำ�ปี 2548

ประวัติการทำ�งาน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548 – 2558
พ.ศ. 2546 – 2548

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จำ�กัด
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)

Mr. Perapol Suwannapasri
Age 38 years
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
2016 – Present
2014 – Present
2010 – Present
2005 – 2015
2003 – 2005

Managing Director Union Petrochemical Plc.
Director Lavish Laboratory Co., Ltd.
Director Gratitude Infinite Plc.
Director Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd.
Director Ukem Tech Co., Ltd.
Assistant Managing Director Union Petrochemical Plc.
Business Development Manager Union Petrochemical Plc.
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายวิษณุ มีอยู่
47 ปี
กรรมการ
ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์
ปริญญาตรี สาขา เคมีเทคนิค (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งาน

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
พ.ศ. 2535 – 2536
วิศวกร

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บริษัท เอสโซ่สแตนดาร์ด ประเทศไทย จำ�กัด

Mr. Vissanu Meeyoo
Age 47 years
Director
Ph.D in Chemical Engineering ,University of New South Wales
BSc. in Chemical Technology (1st class, medalist), Chulalongkorn University
2010 – Present
1995 – Present
1992 – 1993

Director Gratitude Infinite Plc.
Vice President for Research, Mahanakorn University of Technology
Engineer Esso (Thailand) Plc.
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายการุณ ศรีวิจิตรานนท์
39 ปี
กรรมการ
ปริญญาโท สาขา Commerce, University of New South Wales
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำ�งาน

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2554- ปัจจุบัน
พ.ศ. 2549 – 2554
พ.ศ. 2546 – 2549
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2541 – 2542

กรรมการ
		
Regional Business Manager
Group Customer Marketing Manager
Product Manager
Customer Executive
Department Manager

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)
Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
บริษัท ดีทแฮล์ม จำ�กัด
Unilever Best Foods (Thailand)
บริษัท เซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำ�กัด

Mr. Karoon Srivichittranond
Age 39 Years
Director
MBA, in Commerce, University of New South Wales
Bachelor of Business Administration, Assumption University
2010 – Present
2011 – Present
2006 – 2011
2003 – 2006
2003
1998 – 1999

Director Gratitude Infinite Plc.
Regional Business Manager Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
Group Customer Marketing Manager Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
Product Manager Diethelm Co.,Ltd
Customer Executive Unilever Best Foods (Thailand)
Department Manager Central Department Co.,Ltd
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป/ General Information
ชื่อบริษัท

:

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:

9/8 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ที่ตั้งคลังสินค้า

:

219/12-13 หมู่ที่ 6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิต จัดหา พัฒนาและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สำ�หรับการผลิตสินค้าสำ�เร็จรูป

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107553000140

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

:

454,029,949

ทุนชำ�ระแล้ว(หุ้นสามัญ)

:

302,686,717

โทรศัพท์

:

(662) 888-6800

โทรสาร

:

(662) 888-7200

Home Page

:

www.gratitudeinfinite.co.th

E-mail

:

info@gratitudeinfinite.co.th

ชื่อบริษัท

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ที่ตั้ง

:

เลขที่ 93 ชั้น 14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

:

(662) 009-9385

โทรสาร

:

(662) 009-9476

:

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ

นายทะเบียน

ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี

		

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ

		

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

ชื่อบริษัท

:

บริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด

ที่ตั้ง

:

อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

:

(662) 264-0777

โทรสาร

:

(662) 264-0789 ถึง 900
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

Name 		 :

Gratitude Infinite Public Company Limited

Location		 :

9/8 Moo 5 Salathammasop,Taweewattana,Bangkok 10170

Warehouse location		 :

219/12-13, 216/14-15 Moo 6 Nai Khlong Bang Pla Kot, Phra Samut Chedi

			

District, Samut Prakan 10290

Type of Business		 :

Manufacturing, Sourcing, Developing, and Distributing Chemical Ingredients

Business Registration No. :

0107553000140

Registered Capital		 :

454,029,949

Paid-up Capital		 :

302,686,717

Telephone		 :

(662) 888-6800

Fax		 :

(662) 888-7200

Home Page		 :

www.gratitudeinfinite.co.th

E-mail		 :

info@gratitudeinfinite.co.th

Securities Registration
Name 		 :

Thailand Securities Depository Co., Ltd.

Location		 :

93 The Stock Exchange of Thailand Building Rajadapisek Road,

			

Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand

Telephone		 :

(662) 009-9385

Fax		 :

(662) 009-9476

Auditor
Auditor Name

:

Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn Certified Public Accountant (Thailand) No.4523

			

Miss Siraporn Ouaanunkun Certified Public Accountant (Thailand) No.3844

			

Mr. Supachai Phanyawattano Certified Public Accountant (Thailand) No.3930

Name		 :

EY Office Limited

Location		 :
			

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

Telephone		 :

(662) 264-0777

Fax		 :

(662) 264-0789 to 900
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ และในกลุมบริษัท ดําเนินธุรกิจผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจําหนาย ผลิตภัณฑสําหรับการผลิตสินคาสําเร็จรูป
(Chemical Ingredient) สําหรับกลุมธุรกิจดังนี้

กลุมธุรกิจ HPC

:

กลุมธุรกิจ FBS

:

กลุมธุรกิจ TC

:

กลุมธุรกิจ PC

:

Home care (ผลิตภัณฑดูแลครัวเรือน)
Personal Care (ผลิตภัณฑดูแลรางกาย)
Cosmetic (ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง)
Foods (ผลิตภัณฑอาหาร)
Beverage (ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม)
Supplement (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร)
Traditional Medicine (ผลิตภัณฑยาแผนโบราณ)
Conventional Medicine (ผลิตภัณฑยา แผนปจจุบัน)
Plastics (ผลิตภัณฑพลาสติก)
Coating (ผลิตภัณฑเคลือบผิว)

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ และในกลุมบริษัท มุงเนนการสรางฐานลูกคาในทุกๆ กลุมธุรกิจ และมีนโยบาย พัฒนาธุรกิจที่มุงเนนในเชิงคุณภาพ
และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ โดยจัดหาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของลูกค า ให บริการคํ าปรึกษาและความ
ชวยเหลือทางดานเทคนิคแกลูกคา โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ เพื่อสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจของ
ลูกคา โดยยึดหลักปรัชญาการดําเนินธุรกิจทั้ง 4 ปรัชญา คือ

Defragment
ระเบียบวินัย
Develop
ริเริ่มพัฒนา สรางสรรค
Dynamic
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
Dedicate
ทุมเท อุทิศ ซื่อสัตย เสียสละ
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2556 – 2558 สามารถจําแนกตามกลุมธุรกิจไดดังนี้
2556
ลานบาท รอยละ
425.32
63.88
86.28
12.96
48.02
7.21
106.15
15.95
665.77 100.00

กลุมลูกคา
กลุมธุรกิจ (HPC)
กลุมธุรกิจ (FBS)
กลุมธุรกิจ (TC)
กลุมธุรกิจ (PC)
รวมรายไดจากการขาย

2557
ลานบาท รอยละ
595.05
72.87
46.42
5.69
51.30
6.28
123.77
15.16
816.54 100.00

2558
ลานบาท รอยละ
539.37
74.77
44.46
6.16
45.28
6.28
92.29
12.79
721.40 100.00

รายไดของบริษัทแยกตามกลุมธุรกิจ

595.05

700

425.32

500

539.37

600

400
300

45.28

44.46

92.29

123.77
51.3

46.42

106.15
48.02

100

86.28

200

0

2556
กลุมธุรกิจ (HPC)

2557

2558

กลุมธุรกิจ (FBS)

กลุมธุรกิจ (TC)
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กลุมธุรกิจ (PC)
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินของบริษทั โดยสรุป
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน(บาท)

2556
ลานบาท
รอยละ
594.15
100.00
276.47
46.53
317.68
53.47
670.54
49.54
7.39
0.23

2557
ลานบาท
695.78
310.69
385.09
826.52
75.54
0.25

2558
รอยละ
100.00
44.65
55.35
9.14

ลานบาท
729.51
258.68
470.83
753.25
90.15
0.30

รอยละ
100.00
35.46
64.54
11.97

หมายเหตุ กําไรตอหุน โดยคํานวณจากจํานวนหุนของแตละป
ป 2556 จํานวนหุนสามัญ 212,332,877 หุน
ป 2557 จํานวนหุนสามัญ 302,686,633 หุน
ป 2558 จํานวนหุนสามัญ 302,686,717 หุน

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

20

2556

2557

2558

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

2.11
1.60
0.34
3.39
106.08
4.52
79.68
9.01
39.98
146
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน ROE (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ROA (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)

2556

2557

2558

18.23%
9.86%
140.33%
7.39%
16.65%

17.14%
12.20%
20.11%
9.14%
21.50%

19.93%
16.28%
106.70%
11.97%
21.06%

11.90%
62.14%
1.22

15.44%
83.66%
1.28

16.48%
85.93%
1.06

0.87
24.85
89.47%

0.81
8.00
130.84%

0.55
27.54
22.65%
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตนทุนผลิตภัณฑ

เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการรับใบสั่งซื้อสินคากับลูกคาประมาณ 2-3 เดือนลวงหนา เพื่อสรางความมั่นใจตอลูกคาวา
จะไดรับผลิตภัณฑตามคําสั่งซื้อไดทันเวลา สามารถผลิตสินคาไดอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน อาจทําใหตนทุน
สินคามีความผันผวน จาก 2 เหตุผล คือ 1) ราคาสินคาวัตถุดิบโดยตรง ไดแก ราคาเคมีภัณฑ ราคาสินคาการเกษตรบางชนิด
2) อัตราแลกเปลี่ยน
ดวย 2 เหตุผลดังกลาว บริษัทจึงพยายามลดความเสี่ยงดังกลาว ดังนี้
1. ราคาสินคา วัตถุดิบ โดยตรง บริษัทจะทําการศึกษาถึงที่มาของผลิตภัณฑสินคาวามาจากชนิดใดและติดตามดูถึง
แนวโนมความตองการในผลิตภัณฑนั้นๆ อยางใกลชิด รวมไปถึงแลกเปลี่ยน ขอมูลกับผูผลิตที่หลากหลาย เพื่อไดขอสรุปที่มี
แนวทางชัดเจน
2. อัตราแลกเปลี่ยน บริษัท มีนโยบายชัดเจนในการลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ย นไม วาจะเปน สกุลเงิน
ดอลลาร หรือสกุลเงินยูโร ซึ่งเปน 2 สกุลหลัก ที่บริษัทใชในการซื้อสินคา โดยจะพิจารณาจากราคาสินคา ตนทุน ในวันที่
ไดรับใบสั่งซื้อจากลูกคาเปนหลัก บริษัทจะไมทําการซื้อ เงินสกุลดังกลาวเกินกวาความตองการ และในการซื้อแตละครั้งจะ
แบงการซื้อเปนปริมาณไมมาก เพื่อทําใหตนทุนเฉลี่ยการซื้อ มีความใกลเคียงกัน นอกจากนี้บริษัทไดติดตามขอมูลปจจัยที่มี
ผลกระทบตอ 2 สกุลเงินดังกลาว รวมถึงเงินสกุลไทยบาท อยางใกลชิด
ทั้งนี้ในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 0.58 ลานบาท และป 2558 บริษัทฯมีกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จํานวน 0.60 ลานบาท โดยสาเหตุการขาดทุนและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในแตละปนั้น เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและสกุลดอลลารสหรัฐ

ความเสี่ยงจากลูกหนี้การคา
สิ้นป 2557 – 2558 ที่ผานมา บริษัทฯมีลูกหนี้การคาสุทธิ 232.10 ลานบาท และ 193.03 ลานบาทตามลําดับ คิดเปน
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 88 วัน และ 106 วันตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีลูกหนี้การคาสุทธิ
คิดเปนรอยละ 26.46 ของสินทรัพยรวม ลูกหนี้ที่มีปญหาการชําระหนี้และคางชําระนานเกิน 12 เดือนบริษัทฯไดมีการตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว เปนจํานวน 0.18 ลานบาท บริษัทฯจะวิเคราะหจากแนวโนมที่จะไดรับการชําระหนี้จากลูกคาเปน
รายๆ หรือเปนลูกหนี้ที่มีการฟองรองดําเนินการทางกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม เนื่องจากเปนสินทรัพยที่มีสัดสวนตอ
ทรัพยสินรวมสูงดังนั้นในอนาคตหากบริษัทมีปญหาในการรับชําระเงินและกลายเปนหนี้สูญ อาจสงผลกระทบตอสภาพ
คลองและผลการดําเนินงานของบริษัท
การพิจารณาระยะเวลาการชําระหนี้จะแบงตามลักษณะการประกอบกิจการของลูกคาโดยรวมคือลูกคาที่อยูในกลุม
ผลิตภัณฑดูแลครัวเรือน ผลิตภัณฑดูแลรางกาย และผลิตภัณฑเครื่องสําอาง อนุมัติเครดิตเทอม 30-60 วัน สวนกลุมผลิตภัณฑ
อาหาร เครื่องดื่ม , ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และผลิตภัณฑยาแผนโบราณ ยาแผนปจจุบัน จะอนุมัติเครดิตเทอม 30 - 90 วัน
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นโยบายพิจารณาการใหสินเชื่อแกลูกคานอกจากจะพิจารณาจากลักษณะกลุมธุรกิจของลูกคาแลวยังขึ้นกับประวัติการสั่งซื้อ
การชําระคาสินคาในอดีต โดยจัดใหฝายการตลาดและฝายบัญชีของบริษัทประสานงานกันเพื่อทบทวนพิจารณาการให
กําหนดระยะเวลาการชํา ระหนี้และวงเงินแกลู กคาแตละรายอยางสม่ําเสมอ ทําให บ ริ ษั ทสามารถปรับการพิ จารณาให
ระยะเวลาการชําระหนี้และวงเงินแกลูกคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของลูกหนี้การคาและการใหสินเชื่อแกลูกคา
ทางผู บ ริ ห ารได ให ค วามสํ าคั ญ ในการติ ดตามลูก หนี้ค า งชํา ระนานโดยให ฝา ยบั ญ ชี แ สดงรายชื่อ ลู กค าคงค า ง
รับทราบเปนประจําทุกเดือน ตรวจสอบประวัติฐานะการเงินกอนการใหบริการและอนุมัติระยะเวลาการชําระหนี้ และ
กําหนดมาตรการเรงรัดลูกหนี้คงคางหลายระดับตั้งแตการติดตอทวงถาม การสงจดหมายทวงหนี้เปนลายลักษณอักษร และ
หากเกินกําหนดการชําระกวา 90 วันจะดําเนินการใหทนายความของบริษัทฟองรองตอศาลเพื่อขอรับชําระหนี้ ซึ่งไดเริ่ม
ปฏิบัติมาตั้งแตป 2551 จึงสามารถควบคุมปริมาณหนี้สูญใหอยูในจํานวนจํากัดได โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีลูกหนี้
ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 134.12 ลานบาท คางชําระไมเกิน 3 เดือน 58.64 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการเหลื่อมของรอบระยะเวลา
วางใบแจงหนี้และการรับเช็คเปนหลัก และลูกหนี้การคาที่คางชําระ3-6 เดือนอีก 0.24 ลาน เปนรายการจากลูกหนี้การคาเดิมที่
เริ่ ม มี ป ญ หาด า นการเงิ น แต ท างบริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การทางกฎหมายและเรี ย กเก็ บ หนี้ ไ ด เ ป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว เมื่ อ วั น ที่
26 มกราคม 2559

ความเสี่ยงจากการจัดเก็บและขนสง
การจัดเก็บ
บริษัทฯ มีสินคาที่จัดเก็บไวในคลังตางๆ มากกวา 150 ชนิด ซึ่งแตละชนิดมีความเสี่ยงในการจัดเก็บที่แตกตางกัน
1. สินคาที่ตองควบคุมอุณหภูมิ สินคาชนิดนี้ บริษัทจะตองดูแลตั้งแตขั้นตอนพิธีการศุลกากร ขนสง และจัดเก็บไว
ในคลังที่มีอุณหภูมิ ไมเกิน 25 องศาเซลเซียส ซึ่งทางบริษัทไดจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมไวแลว
2. สินคาที่มีอายุของการเก็บ โดยสวนใหญสินคาของบริษัทมีอายุการเก็บไมต่ํากวา 2 ปหากเก็บไดอยางเหมาะสม
อยางไรก็ตามแต บริษัทไดมีนโยบายในการบริหารสินคาคงคลัง ที่มีอายุมากกวา 2 ป โดยจะใชนโยบายการตั้งสํารองเปน
เครื่องมือในการผลักดันสินคาที่มีอายุเกิน 2 ปดังกลาว ใหถึงมือลูกคากอนสินคาหมดอายุ
3. สินคาที่มีลักษณะไวไฟ สินคาดังกลาวจะถูกเก็บไวในสถานที่ที่มีความพรอม หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ความพรอม
ดังกลาวที่บริษัทเตรียมไว ไมวาจะเปนระบบปองกันไฟไหม อุปกรณดังเพลิงเบื้องตน รวมไปถึงการใหความรูกับบุคคลากร
ในการปฏิบัติงานประจําวัน และในกรณีฉุกเฉิน
หากเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น บริษัทไดทําประกันภัยในทุกคลังสินคา ไมวาจะเปนภัยจากไฟไหม โจรกรรม ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ทุกๆ ป อยางตอเนื่อง โดยพิจารณาทุนประกันจากมูลคาสินคาคงคลังเฉลี่ย 6 เดือน รวมถึงมูลคาสินทรัพยตางๆ
บริษัทมีทุนประกันภัยทุกคลังสินคารวมเปนทุนประกัน 141.50 ลานบาท
ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีปริมาณสินคาคงเหลือ 125.86 ลานบาท ประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป 107.98
ลานบาท สินคาระหวางทาง 17.71 ลานบาท และบรรจุภัณฑ 0.17 ลานบาท ลดลงจากป 2557 ซึ่งมีสินคาคงเหลือมูลคา
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129.84 ลานบาท ประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป 101.79 ลานบาท สินคาระหวางทาง 27.76 ลานบาท และบรรจุภัณฑ 0.29 ลาน
บาท
การจัดสง
บริษัทไดประเมินความเสี่ยงการจัดสงได 3 ประเด็น
1. สงสินคาไมตรงตามใบสั่งซื้อ บริษัทไดจัดทําหนังสือคูมือการปฏิบัติงานแจกจายไปยังคลังสินคาทุกแหง โดย
รายละเอียดหนังสือคูมือนี้ จะพูดถึง ชนิดสินคา ขนาดบรรจุภัณฑ และรูปภาพประกอบ เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจใน
ลักษณะแทจริงของสินคา เพื่อลดความผิดพลาดดังกลาว นอกจากนี้บริษัทไดจัดทําเอกสารประกอบการจัดสงเพิ่มเติมในชื่อ
สินคา บรรจุภัณฑ และปริมาณการจัดสง เพื่อการสื่อสารที่ถูกตองระหวางคลังสินคาและผูจัดสงในทุกเที่ยวการจัดสง
2. สินคาเสียหายระหวางทาง ความเสียหายดังกลาวสวนใหญอาจเกิดขึ้นไดใน 2 ลักษณะ
- สินคาถูกจัดเก็บบนรถอยางไมเหมาะสม อาจทําใหสินคาเคลื่อนจากตําแหนงหรือ อาจจะตกหลนระหวาง
ทาง บริษัทไดกําชับบุคลากรในสวนงานนี้และบุคลากรผูวาจางในการตรวจสอบทางกายภาพของสินคาเมื่อวางบนรถกอน
จัดสง
- สินคาถูกจัดสงในสภาวะที่ไมถูกตอง เชน สินคาที่ตองควบคุมอุณหภูมิ แตถูกจัดสงโดยรถที่ไมมีระบบใน
การควบคุมอุณหภูมิ จึงทําใหสินคาเกิดความเสียหาย ในความเสี่ยงนี้ บริษัทไดดูแล สินคาชนิดเหลานี้เปนพิเศษ โดยจะมีการ
ตรวจสอบผูวาจางและรถที่จะนํามาจัดสงใหมีคุณสมบัติตามที่ผูผลิตสินคาระบุไว
3. อุบัติเหตุระหวางการจัดสง สินคาสวนใหญของบริษัท เปนสินคาที่ไมใชวัตถุอันตราย ซึ่งแมวาหากเกิดอุบัติเหตุ
อาจทําใหเกิดการลาชาในการขนสง หรือเสียหายในสินคาชนิดนั้นๆ บริษัทไดขอความรวมมือผูประกอบการขนสง ใหทํา
ประกันภัยสินคาดังกลาว เพื่อลดความเสี่ยงเบื้องตน อยางไรก็ดีบริษัทยังมีสินคาจัดสงที่เปนสินคาไวไฟที่ตองการการดูแล
เปนพิเศษ ดวยเหตุผลนี้การวาจางผูประกอบการจะตองเขมงวดมากกวาเดิมในหลายประเด็นไดแก ใบขับขี่ประเภทที่ 4
(สําหรับผูขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย), สภาพรถที่นํามาใช, ความพรอมในการขับขี่ของคนขับรถในเที่ยวนั้นๆ ซึ่งบริษัทจะใช
บุคลากรในคลังสินคานั้นๆ เปนผูประเมินทั้ง 3 ขอ หากการประเมินไมผาน ผูประกอบการรถขนสงจะตองเปลี่ยนปจจัยใด
ปจจัยหนึ่ง เพื่อใหเกิดความพรอมในการขนสงในทันที
ในปจจุบัน บริษัทไดวางจางทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา สําหรับการจัดสงสินคา ในทุกลักษณะโดยมี 6 ราย
โดยการวาจางจะพิจารณาเรื่อง ราคา คุณภาพการสง ความตรงตอเวลา และมารยาทในการจัดสง เปนเกณฑหลัก นอกจากนี้
บริษัทไดขอความรวมมือ กับทุกผูจัดสงในการประกันสินคาในการจัดสงทุกๆ ครั้ง ตามมูลคาของสินคาหรือใกลเคียง รวม
ไปถึง การอบรมและใหคะแนนผูประกอบการในแตละรายประจําป หากรายใดไมผานการประเมิน ทางบริษัทจะทําการ
ตักเตือนและใหระยะเวลาในการปรับปรุงการจัดสงใหเปนไปตามเกณฑ
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ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
เนื่องจากกลุมลุกคาของบริษัท มากกวารอยละ 95% เปนผูผลิตในประเทศไทย และอยูในกลุมธุรกิจ HPC และ FBS
ซึ่งนั่นหมายถึงวา สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ หรือดัชนีชี้บอก ตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) , อัตราเงิน
เฟอ (Inflation Rate), อัตราการจางงาน (Employment Rate) และอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงนโยบายภาครัฐและแผนกระตุน
เศรษฐกิจอื่นๆ ปจจัยดังกลาว สามารถชี้บอกแนวโนมธุรกิจที่บริษัทเกี่ยวของวาจะมีโอกาสเติบโต และขยายงานไดมากนอย
เพียงใด อยางไรก็แลวแตใน 2 กลุมธุรกิจ HPC และ FBS ถือวาเปนกลุมธุรกิจที่มีความแข็งแกรง ในการเจริญเติบโตในระยะ
3 ปที่ผานมาไมต่ํากวารอยละ 7-10% ตอเนื่อง โดยภาพรวมความเสี่ยงดังกลาว บริษัท จะตองติดตามและประมวลผลกระทบ
ของดัชนีชี้วัดตางๆ ตอกลุมธุรกิจที่บริษัทเกี่ยวของ อยางใกลชิดในทุกไตรมาส เพื่อทําใหการดําเนินธุรกิจและการขยายงาน
เปนไปดวยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
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โครงสรางการถือหุน
โครงสรางผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 454,029,949 บาท เรียกชําระแลว 302,686,717 บาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 302,686,717 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

ผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัทที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 มีดังนี้
จํานวนหุนที่ถือ
ลําดับ
รายชื่อผูถือหุน
สัดสวนการถือหุน (%)
(หุน)
1.
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)/1
181,596,466
59.99
2.
กลุมครอบครัวสุวรรณนภาศรี
2,656,900
0.88
2.1 นางสาวฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี
2.2 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
2,157,734
0.71
2.3 นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
2,327
0.00
2.4 นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
2,327
0.00
2.5 นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี
2,327
0.00
2.6 นางสาวปยะดา สุวรรณนภาศรี
2,327
0.00
2.7 นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
2,327
0.00
รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมครอบครัวสุวรรณนภาศรี
4,826,269
1.59
3.
นางกนกอร บดินทรรัตน
12,600,000
4.16
4.
นางสาววนันธร กิจวานิชเสถียร
11,190,000
3.70
5.
นางสาวกานดา สธนกุลพานิช
9,313,474
3.08
6.
นายศุภโรจ โรจนวีระ
7,701,800
2.54
7.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
4,713,834
1.56
8.
นางสาวกชพร เชิดชูศรีทรัพย
2,479,000
0.82
9.
นายเอกชัย นิ่มพงษศักดิ์
2,240,100
0.74
10.
นายสุธี ลัคนสุทิน
2,000,000
0.66
ผูถือหุนรายอื่น
64,025,774
21.16
รวม
302,686,717
100.00
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

/1 -บริษทั ยูเนีย่ น ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑ โดยสินคาของบริษทั ประกอบดวยสารทําละลาย (Solvents) ซึ่งเปน
สินคาที่จําหนายทัว่ ไป (Commodity Solvent) สําหรับใชเปนสารทําละลายซึ่งเปนสวนประกอบในการผลิตสินคาใน
อุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งมีครอบครัวสุวรรณนภาศรี ถือหุนใหญในสัดสวนประมาณ รอยละ 55 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจายเงินปนผล

ในกรณีที่บริษัทฯไมมีความจําเปนในการใชเงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯมี
นโยบายจายปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจ
เปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งนี้
มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการ
จายเงินปนผลระหวางกาล
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไดและใหรายงานใหที่
ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
ตารางสรุปการจายปนผล 4 ปยอนหลัง
2555
2556
2557
2558
อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)*
0.41
0.23
0.25
0.31
อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)
0.446
0.208**
0.47281***
0.07****
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)
109.32
89.47
130.84
23.92
หมายเหตุ :
* -อัตรากําไรสุทธิตอหุน คํานวณโดย กําไรสําหรับปหารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษทั ทั้งหมด ณ วันสิน้ งวด (Fully diluted)
** -คณะกรรมการบริษัทเสนอการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2556 จํานวนทั้งสิ้น 44,323,034.78 บาท ทั้งนีบ้ ริษัทฯได
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวตามมติทปี่ ระชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 จํานวน 33,706,390.93 บาท
หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลเปนเงินสด 0.1852 บาทตอหุน (จํานวนหุนสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันปดสมุด 12 ธันวาคม
2556 เทากับ 181,999,951 หุน ) ดังนั้น บริษัทฯจึงตองจายเงินปนผลเปนเงินสดใหแกผูถอื หุนเพิ่มเติมจํานวน 10,616,643.85 บาท
(จํานวนหุนสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 212,332,877 หุน) หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล
เปนเงินสดเพิ่มเติม 0.05 บาทตอหุน ทั้งนี้การจายเงินปนผลไดรับการอนุมัติจากทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2557
***- คณะกรรมการบริษทั เสนอการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของป 2557 และกําไรสะสมของปกอ นๆ จํานวนทั้งสิ้น
100,393,768.22 บาท ทั้งนีบ้ ริษทั ฯไดจายปนผลระหวางกาลแลวตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม
2557 ในอัตราการจายเงินปนผลเทากับ 0.47281 บาทตอหุน โดยจายเปนหุนสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 2.35 หุนตอ 1 หุนปนผล คิดเปน
จํานวนเงินไมเกิน 90,354,415 หุนปนผล หรือ 90,354,415 บาท (อัตราจาย 0.42553000 บาท/หุน)และปนผลเปนเงินสดอีก
10,039,353.22 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินสดที่ 0.0472812 บาท/หุน (จํานวนหุนสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม
2557 เทากับ 302,686,633 หุน )
****- คณะกรรมการบริษทั เสนอใหพิจารณาจายเงินปนผลประจําป 2558 โดยจายปนผลเปนเงินสดใหแกผูถอื หุนของบริษัท ในอัตรา
0.07 บาทตอหุน สําหรับหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวจํานวน 302,686,717 หุน รวมเปนเงินปนผลจายจํานวน 21,188,070.19 บาท คิด
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เปนอัตราปนผล 23.92 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย ซึ่งการจายเงินปนผลทีไ่ มตรงตามนโยบายจายปนผลไมนอยกวา
รอยละ 40 เนื่องจากบริษทั ประสงคจะเก็บเงินสดไวเพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต

โครงสรางการจัดการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สํานักงาน
ตรวจสอบ

ประธาน
เจาหนาที่บริหาร

ฝายขายและ
การตลาด

ฝายคลังสินคา
และขนสง

ฝายบัญชีและ
การเงิน

ฝายบริหารกลาง

ฝายจัดซื้อ

สวนลูกคา
อุตสาหกรรม

สวนคลังสินคา

สวนบัญชี

สวนจัดซื้อ
สํานักงาน

สวนจัดซื้อใน
ประเทศ

สวนลูกคาผู
จําหนายรายยอย

สวนงานขนสง

สวนการเงิน

สวนบุคคล

สวนจัดซื้อ
ตางประเทศ

สวนประสาน
งานขาย

สวนงานธุรการ
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 12 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายเจษฎาวัฒน
เพรียบจริยวัฒน
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.
นายกันต
อรรฆยวรวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.
รศ.ดร.ดลกณิศ
เต็งอํานวย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.
นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธชัย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5.
นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
6.
นายวิรัช
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
7.
นางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
8.
นางสาวสุธิดา
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
9.
นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
10.
นายพีรพล
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
11.
นายการุณ
ศรีวิจิตรานนท
กรรมการ
12.
ดร.วิษณุ
มีอยู
กรรมการ

กรรมการผูม อี ํานาจลงนามแทนบริษัท
นายวิรัช สุวรรณนภาศรี หรือ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี หรือ นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี หรือนางสาว ปยะนันท
สุวรรณนภาศรี หรือ นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี หรือ นายพีรพล สุวรรณนภาศรี สองในหกคนลงรายมือชื่อรวมกันพรอม
ประทับตราของบริษัท โดยมิให นายวิรัช สุวรรณนภาศรี และ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลงลายมือชื่อรวมกัน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและกําหนดนโยบายที่สําคัญของบริษัท ไดแก นโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางดานการเงิน นโยบาย
การระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนโดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และ กํากับดูแลดําเนินโครงการให
เปนไปตามแผนงานที่วางไว
3. ดูแลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมายที่วางไวและกําหนดแนวทางแกไขกรณีที่มี
ปญหาอุปสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือดีกวาเปาหมายที่วางไว
4. จัดใหมีรายงานขอมูลทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียหรือผูลงทุน
ทั่วไปอยางถูกตอง ทันกาลและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
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5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชี
และที่ปรึกษาฝายตางๆ ของบริษัท และมีหนาที่กําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสม ของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อใหมีขึ้นมาทดแทนอยางตอเนื่อง
(Succession Plan)
8. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และใหความเห็นชอบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือ มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาว ผูไดรับมอบอํานาจนั้น ตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่
บุคคลดังกลาวหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแยง” ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
กับบริษัท
เวนแตเรื่องตอไปนี้จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท ใหกรรมการซึ่งมีสวนได
เสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
- การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
- นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุน
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
 การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
 การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่ สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุน
กัน
 การออกหุนใหมเพื่อชําระแกเจาหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน
 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุน หรือลดมูลคาหุน
 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
 เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวย 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายกันต
อรรฆยวรวิทย*
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.
รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอํานวย*
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.
นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธชัย*
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : *เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณที่จะสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ
2. สอบทานใหบ ริษัท มี ระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มีความเหมาะสมและมีประสิท ธิผล และ
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอแต ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป น อิ ส ระเพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1
ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

31

รายงานประจำ�ป 2558

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทําหนาที่เสมือนคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท และตําแหนงผูบริหารระดับสูง
8. ทําหนาที่เสมือนคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณารูปแบบและเสนอกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท
9. ทําหนาที่เสมือนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงและเสนอแนวทางปองกันความเสี่ยงใหแก
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือฝายจัดการของบริษัทเพื่อนําไปปฏิบัติ
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบดวย 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
ประธานกรรมการบริหาร
2.
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
กรรมการบริหาร
3.
นายการุณ
ศรีวิจิตรานนท
กรรมการบริหาร
4.
ดร.วิษณุ
มีอยู
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่กําหนดใหสอดคลอง
และสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุน นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นชอบ
2. กํ า หนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และหลั ก ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให ส อดคล อ งกั บ เป า หมายที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และใหมีอํานาจควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจการบริหารตางๆของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ
แผนธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลวภายใตกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับ
บริษัท ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
3. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงนโยบายอัตราคาตอบแทนและสวัสดิการ โครงสราง
เงินเดือนของบริษัท และภาพรวมในการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การแตงตั้ง การโยกยาย การเลิกจางพนักงานของ
บริษัท
4. พิจารณาอนุมัติและการดําเนินการตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยใหวงเงินเปนตามระเบียบ
อํานาจอนุมัติซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว หากเกินกวาจํานวนดังกลาวใหเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
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5. ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯที่กําหนด ใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่รับอนุมัติไว
6. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณา
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนเรื่องลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของ
บริษัทนั้นอยูนอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิ จ ารณาผลกํ า ไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ฯและเสนอจ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลหรื อ เงิ น ป น ผลประจํ า ป เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท
8. ใหกรรมการบริหารทั้งคณะ สามารถลงมติเห็นชอบใหกรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามรวมกัน พรอม
ตราประทับบริษัท มีอํานาจชวงในหนังสือมอบอํานาจของบริษัท เพื่อใหผูรับมอบอํานาจชวงสามารถดําเนินการอันเปน
ประโยชนเกี่ยวเนื่องกับกิจการงานตางๆในนามแทนบริษัทไดอยางเปนทางการ
9. ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆไป
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนไดแกคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทและตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการ
ดังกลาวจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้น
และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผูบริหาร 6 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2.
นางสาวพัชรี
นิยมปทมะ
ผูอํานวยการสายงานการขายและการตลาด /
ผูจัดการฝายขายและการตลาด
3.
นางสาววรรณวดี หงษทอง
ผูอํานวยการสายงานบริหารกลาง
4.
นางสาวพัตรพิมล ตั้งบรรเจิดสุข
ผูจัดการฝายจัดซื้อ
5.
นางสาววรรณวดี หงษทอง
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
6.
นายคณาพจน
อุทัยวัฒนา
ผูจัดการฝายคลังสินคาและขนสง
7.
นายครรชิต
ทรัพกุล
ผูจัดการฝายปฏิบัติการคลังสินคา

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร ดังตอไปนี้
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพื่อการจัดซื้อสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัท จัดซื้อทรัพยสินและ
การเชาทรัพยสิน รวมทั้งอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมตางๆของบริษัทภายในวงเงินตามระเบียบอํานาจอนุมัติ
ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว
4. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนอัตราคาจางใหบําเหน็จรางวัลหรือสวัสดิการ ปรับขึ้นเงินเดือน
คาตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท และงาน
เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
6. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
บริษัท
7. อนุมัติแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
8. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
ทั้งนี้การมอบอํานาจใหแกประธานเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็น
ควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัท และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย กํ า หนด) กั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย ซึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการลั ก ษณะดั ง กล า วจะต อ งเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับบริษัท หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที 22 กุมภาพันธ 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติแตงตั้ง นางสาวภิญญดาพัชญ
สุวรรณชนะวิชญ (ชื่อเดิม นางสาวปยธิดา สุวรรณชนะ) ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ ซึ่ง เปนผูมีความรูความสามารถ
ผานการฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรา
89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หนาที่ความความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้
1. เปนศูนยกลางในการจัดเก็บเอกสารที่สําคัญตางๆ
2. จัดทําทะเบียนกรรมการ
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดประชุมผูถือหุน หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
4. แจงมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถือหุนใหผูบริหารที่เกี่ยวของและติดตามมติและนโยบายดังกลาวผาน
กรรมการผูจัดการ
5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวย งานกํากับ ดูแลโดยเปนไปตาม
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กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัท
6. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไป ใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท
7. ใหขาวสารและขอมูลแกกรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการ
9. เรื่องอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ไดอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทรวม
ทั้งสิ้นไมเกิน 1,900,000 บาท รายละเอียดดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ตรวจสอบ
41,000
21,000
16,000
8,000
คาเบี้ยประชุมรายเดือน (บาท)
ในป 2558 บริษัทฯมีการประชุมกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
คาตอบแทนกรรมการ (บาท)
จํานวนครั้งที่
รายชื่อกรรมการ
ตําแหนง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม
เขารวมประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ
นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน ประธานกรรมการ
4/4
492,000
492,000
นายกันต อรรฆยวรวิทย

รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอํานวย
นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธชัย
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี*
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานเจาหนาที่
บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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รายชื่อกรรมการ
นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
นายการุณ ศรีวิจิตรานนท
ดร.วิษณุ มีอยู
รวม

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)
จํานวนครั้งที่
คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม
เขารวมประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ
4/4
96,000
96,000
4/4
96,000
96,000
1/4
96,000
96,000
3/4
96,000
96,000
1,164,000
636,000
1,800,000

หมายเหตุ:*นางกาญจนา สุวรรณนภาศรีไมขอรับคาเบี้ยประชุม ตั้งแต มีนาคม 2555 เปนตนมาแตยังคงทําหนาที่ในคณะกรรมการบริษัท

คาตอบแทนผูบ ริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย ผูที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทจํานวน
1 ทาน และผูที่มิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีก 5 ทาน โดยบริษัทฯมีการจายคาตอบแทนใหผูบริหารของบริษัท ดังนี้
2556
2557
2558
คาตอบแทน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
ผูบริหาร
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
6
5,215,248
6
6,075,000
6
7,728,634
เงินเดือน
คานายหนาและ
โบนัส
6
575,677
6
669,000
6
556,620
คาตอบแทนอื่น ๆ
ไดแก กองทุน
ประกันสังคมและ
คาลวงเวลา
รวม
5,790,925
6,744,000
8,285,254

คาตอบแทนอื่นๆ

คาตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
-ไมมี-

คาตอบแทนอืน่ ของผูบริหาร
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหาร โดยบริษัทฯจายสมทบในอัตราสวน
2%-10% ของเงินเดือนโดยในป 2558 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น
520,500 บาท
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บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีพนักงานทั้งสิ้น 46 คน เปนพนักงานประจําจํานวน 44 คน พนักงานรายวันจํานวน 2 คน มี
รายละเอียดดังนี้
บุคลากร
พนักงานฝายขายและการตลาด
พนักงานฝายคลังสินคาและขนสง
พนักงานฝายบัญชีและการเงิน
พนักงานฝายบริหารกลาง
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
16
19
19
12
16
12
6
6
7
6
6
8
40
47
47

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

บริษัทฯไดเพิ่มจํานวนบุคลากรในฝายคลังสินคาและฝายขายเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแก
พนักงานที่ไมใชผูบริหาร ไดแก เงินเดือน คานายหนา โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (บริษัทฯจายสมทบในอัตราสวน 2%10% ของเงินเดือน) กองทุนประกันสังคม และคาลวงเวลา
คาตอบแทนพนักงาน (บาท)
ประเภท
2556
2557
2558
11,362,581.78
15,280,462.73
21,968,422.50
เงินเดือน คานายหนาและโบนัส
คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน
1,614,379.42
719,687.24
1,476,169.75
ประกันสังคม คาเบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลาและสวัสดิการอื่นๆ
รวม
12,976,961.20
16,000,149.97
24,444,592.25

คาตอบแทนอื่นๆ

-ไมมีทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือ คูมือพนักงาน แจกใหกับพนักงานทุกคนในองคกร เพื่อรับทราบกฎ ระเบียบ และ
สวัสดิการที่จะไดรับ

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี-
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯมีนโยบายที่จะสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในแตละระดับชั้นใหมีความรู ความชํานาญและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอบริษัท โดยแบงการพัฒนาใน
ระดับตางๆ ดังตอไปนี้
1. ระดับบริหาร บริษัทฯมุงเนนเรื่องการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ภาวะความเปนผูนําและวิสัยทัศนในการเปนผูนําของ
องคกร
2. ระดับหัวหนางาน บริษัทฯมุงเนนเรื่องการพัฒนาดานการจัดการบริหารเบื้องตน ทักษะการเปนหัวหนางาน การสราง
ทีมงานและการสรางความรวมมือในการทํ างานทักษะการสื่อ สารอยางมี ประสิท ธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค ก ร
ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจเฉพาะทาง
3. ระดับพนักงาน บริษัทฯมุงเนนเรื่องการสรางความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบสราง
แรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและการมีทัศนคติที่ดีตอฝายบริหารและบริษัท
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การถือครองหุนของกรรมการและผูบริหาร (รวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ของ พรบ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 )ในป 2558
ชื่อ / ตําแหนง

1 ม.ค. 58

1. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน/
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายกันต อรรฆยวรวิทย/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอํานวย/
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธชัย/
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี/
ประธานเจาหนาที่บริหาร
6. นายวิรัช สุวรรณนภาศรี/กรรมการ
7. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี/กรรมการ
8. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี/กรรมการ
9. นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี/กรรมการ
10. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี/กรรมการ
11. นายการุณ ศรีวิจิตรานนท/กรรมการ
12. ดร.วิษณุ มีอยู/กรรมการ
13. นางสาวพัชรี นิยมปทมะ/ผูอํานวยการ
สายงานการขายและการตลาด /
ผูจัดการฝายขายและการตลาด
14. นางสาววรรณวดี หงษทอง/ผูอํานวยการ
สายงานบริหารกลาง/ผูจัดการ ฝายบัญชีและ
การเงิน
15. นางสาวพัตรพิมล ตั้งบรรเจิดสุข/ผูจัดการ
ฝายจัดซื้อ
16. นายคณาพจน อุทัยวัฒนา/รักษาการ
ผูจัดการฝายคลังสินคาและขนสง
17. นายครรชิต ทรัพกุล/รักษาการผูจัดการฝาย
ปฏิบัติการคลังสินคา

-

จํานวนหุนที่ถือครอง (หุน)
การเปลี่ยนแปลงระหวางป
+ ซื้อเพิ่ม
- ขายออก
-

31 ธ.ค. 58
-

-

-

-

-

550,856

178,891

51,733

678,014

-

-

-

-

3,379,064

1,437,897

-

4,816,961

2,327
2,327
2,327
2,327
-

-

-

2,327
2,327
2,327
2,327
-

-

10,000

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายกํากับดูแลกิจการเนื่องจากเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและจะสงเสริมใหบริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการไวเปนลายลักษณอักษร สําหรับแนวทางที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานนั้น บริษัทให
ความสําคัญเรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมกันเปนประจําทุกป เพื่อใหบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดเปดเผยผลการประเมินดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) เปนประจําทุกป
ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา นอกจากนี้บริษัท
ฯจะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝายบริหารและพนักงานเพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม ทั้งนี้ บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงาน และผูบริหารทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาวอยางเครงครัด

ความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน บนหลักการที่วา การตัดสินใจใดๆ
ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบ
ถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติ
ในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้ง บริษัทไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัดในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดาน
ผลประโยชนใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) และสงรายงานตามระยะเวลาที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และจะไดมีการเปดเผยไวในงบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) ดวย
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กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงจะตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสีย และมีการ Update ขอมูลใหเปน
ปจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลา โดยรายงานการมีสวนไดเสียจะถูกจัดเก็บไวที่เลขานุการบริษัท โดยสําเนา
ใหประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้งดวย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทฯไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีตอผูถือหุนไวอยางชัดเจนเพื่อความเปนอิสระใน
การตัดสินใจและนําเสนอวิสัยทัศน ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวภายใตหัวขอ 8 โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่อง และ
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ได
ระบุไวไดแก การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย รศ.ดร.ดลกณิศ เต็งอํานวย 1
ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบ เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบ
การเงิน
คณะกรรมการบริหาร : บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ทาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
คลองตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เชน การมอบอํานาจในการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินตางๆ
นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายในการแบงแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนคนละ
บุคคลกัน เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดมีอํานาจโดยไมจํากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเปนผูกําหนดอํานาจหนาที่และ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทฯมีเลขานุการบริษัทซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบและ
ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท แมปจจุบันยังไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) แตคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการโดยใชหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังเนนถึงประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
1. ใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนทําการเลือกตั้งกรรมการจากบรรดาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการโดยวิธีการให
ผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทําการออกเสียงลงคะแนนใหแกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปน
กรรมการเปนรายบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ โดยผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนที่ตนถือในการ
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ออกเสียงลงคะแนนใหแกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแตละคน และไมสามารถแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมา
นอยเพียงใด
3. ใหบุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน เกิน
จํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
เพื่อใหไดกรรมการเปนจํานวนตามที่
ประชุมผูถือหุนกําหนด

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) เปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ้น ซึ่งกําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ และผูที่ไดรับคัดเลือกเปน
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ตองเปนผูที่มีความรูดานบัญชีหรือการเงิน เมื่อกรรมการตรวจสอบวางลงจนมีจํานวนต่ํากวา
3 คน ใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งใหครบจํานวนภายในระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือนนับจากวันที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนนอยกวา 3 คน

การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูบริหารระดับสูงสุด
และผูที่รับคัดเลือกเปนผูบริหารสูงสุด ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะความเปนผูนํา มี
วิสัยทัศนในการเปนผูนําขององคกร สามารถดําเนินการตามนโยบายของธุรกิจไดเปนอยางดี

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย

บริษัทยอยเปนบริษัทจํากัดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยบริษัทยอยกํากับดูแลโดยประธานเจาหนาที่
บริหาร บริษัทฯ ไดสงบุคคลเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย ดังนี้
1) บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด จํานวน 2 ทานจากคณะกรรมการทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนอัตรารอยละ 67

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและความลับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวของซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของกลุมบริษัทฯที่เกี่ยวของกับขอมูล (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) รวมถึงไดกําหนดโทษเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัท หรือการนําขอมูลของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนไวแลวตามนโยบายการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชน ซึ่งบริษัทประกาศไว
ใน website ของบริษัท เพื่อใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบทั่วกัน
รวมทั้งไดใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการของบริษัทและผูบริหาร ในหนาที่การรายงานการถือหลักทรัพย
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจงขาวสารและขอกําหนดตางๆของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหแกคณะกรรมการของบริษัท และผูบริหารตามที่ไดรับแจงจากทางหนวยงานดังกลาวอยาง
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สม่ําเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการกําหนดนโยบายใหกรรมการบริษัทตองเปดเผยหรือรายงานการซื้อขายหุนหรือการถือครอง
หุนของบริษัทใหคณะกรรมการทราบ และขอความรวมมือในการแจงตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุนอยาง
นอย 1 วันลวงหนากอนทํารายการ ทั้งนี้ การรายงานการซื้อหรือขายหุนดังกลาวใหนับรวมการทํารายการของบุคคลที่
เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ พ.ศ.2535 ดวย

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

ในป 2558 คาตอบแทนรวมของผูสอบบัญชี (Audit fee) ประกอบดวย
1. คาสอบบัญชีจํานวน 450,000 บาท คาสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 140,000 บาท คาสอบบัญชีของบริษัทยอย
อีก 140,000 บาท รวม 1,010,000 บาท ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี คือ นางสาว
ศิราภรณ เอื้ออนันตกุล นายศุภชัย ปญญาวัฒโน และนางชลรส สันติอัศราภรณ จากบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด ซึ่งเปน
ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และไมเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท และเปนผูสอบ
บัญชีมาแลว 5 ป ตอเนื่อง
2. คาตอบแทนอื่น -ไมมี-

การปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of best practices)

บริษัทฯมีนโยบายนําหลักการ “การปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices)” ใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเปนการเสริมสรางความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของฝายบริหารจัดการ อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุมผูถือหุน ผู
ลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

1) สิทธิของผูถือหุน

บริษัทฯไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถือหุน รวมถึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไดแก สิทธิในการซื้อขาย
หรือการโอนหุน สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการ
เลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท สิทธิในการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือ
เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม
และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
 จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกป โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแตละป
พรอมทั้งจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหแกผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวัน
ประชุม 7 วัน หรือ 14 วันตามเกณฑของ สนง.กลต . หรือ ตลาดหลักทรัพยฯ และลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุม
ลวงหนาเปนเวลา ติดตอกัน 3 วันกอนที่จะถึงวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน โดยในแตละวาระการประชุมจะมีการกลาวถึง
วัตถุประสงคและเหตุผล รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดวย
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เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งชี้แจงสิทธิของผูถือ
หุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน
 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนไดเพื่อสนับสนุนการใชสิทธิออกเสียงของผูถือหุนโดยใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
 กอนการประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวัน
ประชุมผาน email address ของนักลงทุนสัมพันธ และ email address ของเลขานุการบริษัท
 ในการประชุมบริษัทฯจะจัดขึ้นในสถานที่ที่อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการเขารวมประชุม
และจะ
จัดสรรเวลาใหเหมาะสม และจะเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามในวาระตางๆอยาง
อิสระ กอนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อใหผูถือหุนไดใหขอมูลรายละเอียดในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอตอการตัดสินใจอนุมัติ
ทํารายการใดๆ โดยในวาระที่ผูถือหุนมีขอสงสัย ขอซักถาม บริษัทฯจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาเปนผูใหคําตอบภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 กรรมการทุกคนและประธานกรรมการแตละชุดและประธานเจาหนาที่บริหารจะเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุน
สามารถซักถามขอมูลรายละเอียดในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของได


2) การปฏิบตั ิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทฯมีนโยบายที่จะสรางความเทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ดวยความเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปน
ผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย ดังนี้
 การปฏิบัติและอํานวยความสะดวกตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดหรือ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
 การกําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู
โดยหนึ่งหุนสามัญมีสิทธิ
เทากับหนึ่งเสียง (บริษัทมีเพียงหุนสามัญเพียงประเภทเดียว)
 การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย
โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อ
บุคคลเขากระบวนการคัดเลือกเสนอเปนคณะกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป สามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละ
เรื่อง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณี
เปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอ
การประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการ
ประชุมในการประชุมผูถือหุน

3) บทบาทของผูม ีสวนไดเสีย

บริษัทฯไดตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน
พนักงาน และผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง คูคา ลูกคา เปนตน โดยบริษัทฯตระหนักดีวาการ
สนับสนุน และรับฟงขอคิดเห็น ตลอดจนการสรางสัมพันธอันดี กับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จะเปนประโยชนในการ
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ดําเนินงาน และพัฒนาใหธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และขยายตัวไดในอนาคต โดยบริษัทฯจะจัดใหทุกกลุมมีสิทธิไดรับ
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
 ผูถือหุน : บริษัทฯจะเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคา
บริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
 พนักงาน : บริษัทฯตระหนักดีวาพนักงานเปนหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสําคัญในการพัฒนาองคกรให
เจริญเติบโต บริษัทฯจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท รวมทั้งสงเสริมการทํางานในลักษณะเปนทีมเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการทํางาน และจัดให
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความปลอดภัยตอพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทา
เทียม เปนธรรม โดยใหผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานเขารวมการฝกอบรม
เพิ่มพูนความรูในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนาที่การงานของตนเองทั้งที่จัดขึ้นเปนการภายใน (InHouse Training) หรือการฝกอบรมที่จัดโดยองคกรภายใน (Outsource Training) บริษัทมีการใหความรู
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่นของบริษัท คณะกรรมการบริษัท
สงเสริมใหมีการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม
 คูคา : บริษัทไดปฏิบัติตอคูคาที่เปน supplier อยางเปนธรรม เสมอภาคและปฏิบัติตอคูคาตามกรอบการคาที่สุจริต
โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไข ทางการคา และคํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด เพื่อ
พัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย บริษัทมีนโยบายการสรรหา คัดเลือก
และการประเมินผลงานของคูคา โดยจัดทําทะเบียนคูคา (Vendor List) และมีการติดตาม Update ขอมูล
ดังกลาวสม่ําเสมอ
 เจาหนี้ :
บริษัทไดปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม เสมอภาค มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เปน
ธรรมและรับผิดชอบตอเจาหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ําประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิด
การผิดนัดชําระหนี้ และจะเปดเผยถึงการปฏิบัติไวใหเปนที่ทราบ
 คูแขง
: ปฏิบัติตอคูแขงอยางมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแหงการแขงขันที่ดี โดยการหลีกเลี่ยง
การแขงขันดวยวิธีไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวง
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีกระบวนการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอรรัปชั่น
 ลูกคา
: บริษัทฯมีความมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และใหบริการที่ดีแกลูกคา โดยทําการคากับลูกคาดวย
ความซื่อสัตยและเปนธรรม
 ชุมชนสังคม : บริษัทฯใหความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนรอบๆ
ที่ตั้งของสํานักงาน
บริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอ/รองเรียนในเรื่องที่อาจ
เปนปญหา (Whistle Blowing) กับคณะกรรมการบริษัทไดโดยตรง ผานการสง email โดยตรงถึงกรรมการตรวจสอบ หรือสง
จดหมายมาที่เลขานุการบริษัท กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณี
เปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอ
การประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการ
ประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายในการปกปองผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด
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ทั้งนี้ บริษัทฯไดกําหนดแนวทางที่ตองปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไวอยาง
ชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พรอมทั้งเผยแพรและรณรงคใหคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงาน ยึดถือ
เปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน และถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของทุกคน

4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทฯตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูล
ทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัท ซึ่งมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท
โดยบริษัทฯจะเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตของบริษัทฯ คือ http://www.gratitudeinfinite.co.thใน
สวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯไดมอบหมายใหหนวยงานบริหารกลาง ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือ
หุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ผูถือหุนและนักลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่ นางสาว
วรรณวดี หงษทอง หรือ นางสาวภิญญดาพัชญ สุวรรณชนะวิชญ โทรศัพท 0-2888-6800 โทรสาร 0-2888-7200 หรือ ที่ Email address: info@gratitudeinfinite.co.th

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย บุคคลที่มีความรู ทักษะ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนไดกับบริษัท
โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการใหความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนรายไตรมาส อีกทั้งยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชนของ
บริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยการจัดทํานโยบายดานจริยธรรมธุรกิจและคูมือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงาน เปดเผยไวที่สํานักงานใหญของบริษัทและบนเว็บไซต มีการกําชับและมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
โดยการใหรางวัลและลงโทษผูที่ละเมิดหรือทําผิดตามนโยบายดังกลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จํานวน 4 ทาน โดยมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทําหนาที่
ถวงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibilities : CSR)
นโยบายภาพรวม

บริษัทฯไดใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะกรรมการและผูบริหารขององคกรจะเนนย้ํากับ
บุคคลากรในองคกรใหปฏิบัติงานอยางเครงครัดในหนาที่และอยูในจรรยาบรรณที่ดีของธุรกิจ
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การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

บริษัทฯใหผูสอบบัญชีไดสอบทานความครบถวนเพียงพอของกระบวนการดําเนินงาน และผูตรวจสอบภายในที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมในทุกๆกระบวนการทํางานของบริษัท มีการประเมินความเสี่ยง และใหคําแนะนําในการพัฒนา
ติดตามการแกไขและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ และมีการจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม (CSR in process)

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอ ลูกคา และ คูคา อยางเทาเทียมและเปนธรรมอยางสม่ําเสมอ
ทั้งยังเปดโอกาสใหลูกคา หรือคูคา ไดรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็น หากพบการวาการประกอบการใดมีขอบกพรอง
บริษัทจะรับคําติชมมาแกไข และ ปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึ้น
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯไดมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ที่จะทําใหมั่นใจวา การปฏิบัติงาน
ของทุกขั้นตอนมีความครบถวนถูกตอง เปนไปตามจรรยาบรรณที่ดี ปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในโดยบุคคลภายนอกที่เปนอิสระ มีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัท
มีดําริที่จะนําบริษัทเขารวมองคกรเอกชนตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยในป 2559 บริษัทจะยื่นแสดงเจตจํานงการเขารวม
และกําหนดเปาหมายการเขารวมเปนสมาชิกองคกรเอกชนดังกลาวใหเรียบรอยภายในป 2559 เชนกัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิเทาเทียมกันในการดํารงชีวิตในสังคม โดยสิทธิดังกลาวจะตองไมละเมิดสิทธิ
ของสมาชิกคนอื่นในสังคม โดยบริษัทฯไดเคารพสิทธิของแตบุคคล เชน เสรีภาพในการชุมนุมอยางสงบโดยปราศจากอาวุธ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการเดินทางและติดตอสื่อสาร สิทธิในการลาอยางเทาเทียมกันในทุกตําแหนงงาน
เสรีภาพทางวิชาการ และบริษัทฯสงเสริมใหมีการอบรมความรูดานตางๆที่เกี่ยวกับการทํางาน
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
มีการจายคาจางแรงงานตามอัตรากฎหมายกําหนด มีอุปกรณความปลอดภัยใหกับพนักงานไดสวมใสใน
ระหวางปฏิบัติงาน และมีผลตอบแทนเพิ่มใหแกพนักงานที่สามารถทํางานไดตามปริมาณ รวมทั้งมีสวัสดิการตางๆใหแก
พนักงานตามสมควร
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯใหความสําคัญตอการจําหนายสินคา โดยผลิตภัณฑแตละชนิดตองมีใบรับรองสินคา (COA) เปนการ
รับรองใหกับลูกคาวาจะถูกนําไปใชหรือผลิตตออยางถูกตอง
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯมีการบริหารจัดการดานการกําจัดของเสียตางๆตามวิธีการที่สมควร ไมมีใหมีผลกระทบตอในที่
ชุมชนหรือสรางปญหาใหกับชุมชน
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯใหความรวมมือกับชุมชนและสังคมอยูเสมอในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่มีบริษัทยังมี
สวนรวมในการเสียภาษีอยางถูกตองใหแกภาครัฐ เพื่อนําใชไปพัฒนาประเทศ
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR after process)

บริษัทฯใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมไดแก การรวม
บริจาคเงินกับโครงการหัวใจสีขาว เพื่อตอตานยาเสพติด รวมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงโรงเรียนแหงหนึ่งใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต รวมบริจาคเงินใหกิจกรรมการกุศลของชุมชนทองถิ่น รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา การทอดผาปา
ทอดกฐินสามัคคี
ในการดําเนินธุรกิจนําเขาเคมีภัณฑ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของดานสิ่งแวดลอม บริษัทไดคํานึงถึงอยูเสมอที่จะใหลูกคา
ไดใชสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การบริหารงานในองคกรได ใหพนักงานทุกคนไดมีสวนรวมในการเสนอแนะ เพื่อลดการใชกระดาษ ลดการใช
พลังงานไฟฟา หรือ เชื้อเพลิง รับฟงคํารองเรียน แลวใหมีการแกไขปรับปรุง เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขและมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย
รวมแบงปน บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนองๆ “โรงเรียนบานเด็ก” ในวันเสาร ที่ 25 เมษายน 2558
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น

บริษัทฯมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตอตานการติดสินบน และการคอรรัปชั่น ไดมีการกําหนดเรื่องนี้ไว
เปนนโยบายของบริษัท ดังนี้
 ไม เ สนอให ค า ตอบแทน จ า ยสิ น บน เรี ย กร อ ง ตกลงหรื อ รั บ สิ น บนจากบุ ค คลอื่ น หรื อ หน ว ยงานอื่ น ในทุ ก
รูปแบบ ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยทางตรงหรือทางออม
ไมบริจาคเงิน หรือจายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก หรือใหเงินสนับสนุนใดๆแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่น
เพื่อเปนชองทางในการจายสินบน
 ไมสนับสนุนเงินหรือประโยชนอื่นใด ไมวาทางตรงหรือทางออมใหแกพรรคการเมือง กลุมทางการเมือง หรือ
บุคคลใดที่เกี่ยวพันกับการเมือง เพื่อใหไดรับประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือ เพื่อประโยชนของตนเองและ
พวกพอง
ที่ผานมาไมเคยมีรายงานหรือไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนหรือการคอรรัปชั่น
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ทานเขารวม
ประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารแลว
สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ
1. การควบคุมภายในองคกร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯไดจัดให
มีบุคคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่
กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทฯมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด ซึ่งเปนผูสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ
ตรวจสอบงบประจําป 2558 ไดใหความเห็นในรายงานสอบบัญชีวา การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกตางจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3
ทาน เขารวมประชุมดวย ไดรวมจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถาม
ขอมูลจากฝายบริหารสรุปไดวา บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ และไมมีความเห็นที่แตกตางจาก
ความคิดเห็นของคณะกรรมบริษัท

ขอมูลหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 5/2555 ไดแตงตั้งบริษัท เอล บิสซิเนส
แอดไวเชอรรี่ จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ซึ่งบริษัท เอล บิสซิเนส แอด
ไวเชอรรี่ จํากัด ไดมอบหมายให นางสาวพรพิมล ทรงวุฒิวิชัย ตําแหนงกรรมการผูจัดการ เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ
หนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอรรี่ จํากัด และนางสาวพรพิมล
ทรงวุ ฒิ วิ ชั ย แล ว เห็ น ว า มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดั ง กล า ว เนื่ อ งจากมี ค วามเป น อิ ส ระ และมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในเปนอยางดี
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะตองผานการอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนา
งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯยังไมมีการแตงตั้งหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน แตไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัททําหนาที่ให
คําแนะนําดานกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติคณะกรรมการบริษัท

รายการระหวางกัน
รายละเอียดรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ขอมูลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี้
มูลคา (พันบาท)
2558

2557

บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด
ซื้อสินคาสําเร็จรูป

19

59

จางผลิต

73

-

4

-

5,921

8,350

คาเชาคลังสินคา

480

480

คาขนสงสินคา

96

94

-

28

3,624

3,230

ซื้อสินทรัพย

-

390

ขายสินคาสําเร็จรูป

-

3

10,217

12,603

-

31

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

ภาษีซื้อไมถึงกําหนด
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ซื้อสินคาสําเร็จรูป

รายไดคาขนสงสินคา
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด
ซื้อสินคาสําเร็จรูป

รวมยอดซื้อ (รวมคาเชา,คาขนสง)
รวมยอดขาย (รายได)
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

บริษัทฯมีการกําหนดนโยบายราคาและเงื่อนไขทางการคากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไวอยางชัดเจน เปนธรรม
สมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอผูถือหุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
สําหรับป 2558 ดังนี้
- รายการซื้อขายระหวางกัน ซึ่งเปนรายการคาปกติและมีการคิดราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด
- รายการคาเชาโกดัง เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนการใหเชาทรัพยสินตอเนื่องจากอดีต โดยบริษัท
ไดชําระเงินตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน และมีการกําหนดอัตราคาเชาเทียบเคียงพื้นที่โกดังใหเชาในบริเวณใกลเคียง
- รายการลูกหนี้การคา รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติที่สมเหตุสมผลและเงื่อนไขทางการคาใกลเคียงกับ
ลูกคารายอื่น
- เจาหนี้การคา รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป
- เจาหนี้อื่น รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis :MD&A)
ผลการดําเนินงาน

รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รายไดรวม
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
คาใชจายการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

2556
2557
งบเฉพาะกิจการ
งบเฉพาะกิจการ
งบรวม
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
665.77 99.29%
816.54
98.79%
816.54
98.79%
4.77
0.71%
9.98
1.21%
9.98
1.21%
670.54 100.00%
826.52 100.00%
826.52 100.00%
544.39 81.19%
676.27
81.82%
676.56
81.86%
21.49
3.20%
22.77
2.75%
22.81
2.76%
16.73
2.50%
18.01
2.18%
18.88
2.28%
7.46
1.11%
8.41
1.02%
8.70
1.05%
14.83
2.21%
604.90 90.21%
725.46
87.77%
726.95
87.95%
3.45
0.51%
4.93
0.60%
4.93
0.60%
12.66
1.89%
19.40
2.35%
19.40
2.35%
49.54
7.39%
76.73
9.28%
75.54*
9.14%

2558
งบเฉพาะกิจการ
ลานบาท
%
721.40
95.78%
31.77
4.22%
753.17 100.00%
576.22
76.51%
22.17
2.94%
23.14
3.07%
9.96
1.32%
631.49
4.48
23.65
93.55

83.84%
0.59%
3.14%
12.42%

งบรวม
ลานบาท
%
721.40
95.77%
31.85
4.23%
753.25 100.00%
577.65
76.69%
22.74
3.02%
24.71
3.28%
10.71
1.42%
635.81
4.48
23.65
90.15*

หมายเหตุ * กําไรสุทธิแสดงยอดกอนหัก สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุมของบริษัทยอย ป 2557 จํานวน 0.30 ลานบาท
และ ป 2558 จํานวน 0.85 ลานบาท
รายไดอนื่ ประกอบดวย รายไดจากกําไรอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพยเผื่อขาย และ
รายไดดอกเบี้ยรับ ,คาใชจายอื่น ไดแก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการปรับราคาทุนสินคา
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รายได

ในป 2558 บริษัทฯมีรายไดรวมเทากับ 753.25 ลานบาท ลดลงจากป 2557 คิดเปนรอยละ 8.87 สาเหตุหลักมาจาก
สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจมีผลทําใหยอดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคลดลง แตทั้งนี้บริษัทฯยังสามารถรักษาอัตรา
กําไรขั้นตนไดอยางมีเสถียรภาพ
ในสวนของรายไดอื่น บริษัทฯมีรายไดอื่นในป 2558 เทากับ 31.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ
218.82 เปนผลมาจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวบางสวนเนื่องจากความกังวลตอสภาวะเศรษฐกิจที่มีภาวะถดถอย และการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใน
ป 2558 บริษัทฯมีกําไรจากเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพยเผื่อขายเทากับ 27.50 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เทากับ
0.60 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ เทากับ 0.38 ลานบาท เงินปนผลรับ 0.90 ลานบาท รายไดอื่นๆ 2.39 ลานบาท

ตนทุนขาย

ตนทุนขายป 2558 เทากับ 577.65 ลานบาท ลดลงจากป 2557 คิดเปนรอยละ 14.62 เนื่องจากราคาสินคาบางชนิด
อางอิงตอราคาน้ํามันที่ลดลง และการเจรจาตอรองเพื่อลดราคาสินคาจากเจาหนี้ตางประเทศไดมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการ
ชําระคาสินคาแกผูขายตางประเทศไดตรงเวลา ทําใหสามารถสรางความเชื่อใจใหกับผูขายและสามารถตอรองราคาสินคาได
งายขึ้น

คาใชจาย

คาใชจายในการขายในป 2558 เทากับ 22.74 ลานบาท ลดลงจากป 2557 คิดเปนรอยละ 0.31 ปจจัยหลักมาจากการ
ลดลงของคาขนสงอางอิงตามราคาน้ํามันที่ลดลง ซึ่งมีผลใหคาขนสงลดลงจากป 2557 คิดเปนรอยละ 14.22 แตทั้งนี้สาเหตุที่
ทําใหคาใชจายในการขายโดยรวมลดลงจากปกอน เพียงรอยละ 0.31 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรบุคคลดาน
การตลาดเพื่อมุงขยายฐานลูกคาและยอดขายใหมากขึ้นและเปนการเตรียมทรัพยากรบุคคลใหพรอมตอการขยายกิจการ โดย
ในป 2558 บริษัทมีคาใชจายในการขายประกอบดวยคาใชจายหลัก ดังนี้ เงินเดือนฝายการตลาดและฝายคลังสินคา 8.85 ลาน
บาท เงินโบนัสฝายการตลาดและฝายคลังสินคา 1.52 ลานบาท คาคอมมิชชั่น 3 ลานบาท คาขนสงสินคา 7.18 ลานบาท และ
คาใชจายในการขายอื่นๆ 2.19 ลานบาท
คาใชจายในการบริหารในป 2558 เทากับ 35.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 28.43 เปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของคาใชจายหลัก ไดแก
เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการป 2558 เทากับ 5.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 39.07 เปนผลมา
จากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ ตามแผนทรัพยากรบุคคลที่วางไว
คาซอมบํารุงป 2558 เทากับ 1.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 1,072.73 เนื่องจากใบป 2558 บริษัทฯ
มีการบูรณะซอมแซมอาคารสํานักงานและกอสรางอาคารสํานักงานเพิ่ม
คาที่ปรึกษาทางการเงินป 2558 เทากับ 2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 เทากับ 66.67% เนื่องจากขอมูลทางการเงินที่
มากขึ้นจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ์ในการจะซื้อหุนสามัญ(Warrant)ในป 2558
คาตอบแทนผูบริหารในป 2558 เทากับ 10.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 23.10 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของบุคลากรฝายบริหาร และการปรับเพิ่มของเงินเดือนและคาเบี้ยประชุมฝายบริหาร
คาใชจายทางการเงินในป 2558 เทากับ 4.48 ลานบาท ลดลงจากป 2557 คิดเปนรอยละ 9.13 เนื่องจากการปรับลด
ของอัตราดอกเบี้ยเงินบาทในป 2558 จากนโยบายทางการเงินของ กนง. ที่ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยในป 2558 เหลืออยูที่
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รอยละ 1.5 และสาเหตุอีกประการคือการตอรองเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯกับธนาคารที่ใหสินเชื่อสัญญาทรัสตรีซีท
รวมถึงการชําระหนี้กอนกําหนดเพื่อลดตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2558 เทากับ 23.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 21.90 สาเหตุหลักมาจาก
กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

กําไรสุทธิและความสามารถในการทํากําไร

บริษัทฯมีกําไรสุทธิเฉพาะกิจการในป 2558 เทากับ 93.55 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 ที่บริษัทฯมีกําไรสุทธิ
เฉพาะกิจการเทากับ 76.73 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.92 แตเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ป 2558
บริษัทฯและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 89.30 ลานบาท เทียบกับป 2557 ที่มีกําไรสุทธิ 75.25 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.05 ลานบาท
คิดเปนรอยละ18.67 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นตนซึ่งเกิดจากตนทุนขายที่ลดลง การขยายฐานลูกคาราย
ใหมและสินคาใหมที่มีสัดสวนในการทํากําไรขั้นตนมากขึ้น กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสวนทางการเงินที่สาํ คัญ

ในป 2558 บริษทั ฯมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 19.93 เพิ่มขึ้นจากป 2557 ซึ่งเทากับรอยละ 17.14 เนื่องจากในป 2558
บริษัทสามารถลดตนทุนขายไดมากขึ้นจากราคาสินคาบางชนิดตามการลดลงของราคาน้ํามัน
และความสัมพันธที่ดีขึ้น
ระหวางบริษัทฯกับผูขายสินคาตางประเทศเปนผลมาจากการรักษาเครดิตการจายเงินแกคูคาตรงตามเวลา
ทําใหบริษัทฯ
สามารถเจรจาตอรองเพื่อลดราคาสินคาไดมากขึ้น รวมถึงการติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
อยางใกลชิดทั้งฝายขายและฝายการเงิน ทําใหฝายขายสามารถประมาณการตนทุนลวงหนาและตั้งราคาขายสินคาเพื่อรักษา
อัตรากําไรขั้นตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) ป 2558 รอยละ 16.48 เพิ่มขึ้นจาก ป 2557 ซึ่งเทากับรอยละ 15.44
เนื่องมาจากกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีที่เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 17.93 ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนขายที่ลดลง การ
ควบคุมคาใชจายในการขายและบริหาร
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ป 2558 ลดลง จากป 2557 จาก รอยละ 21.50 เปน รอยละ 21.06
เนื่องมาจากสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น 85.59
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ฐานะการเงิน
2556

2557

งบเฉพาะกิจการ

2558

งบเฉพาะกิจการ

งบรวม

งบเฉพาะกิจการ

งบรวม

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

184.87
171.24
124.42
1.28
21.63
89.56
0.00
1.15

31.12%
28.82%
20.94%
0.22%
3.64%
15.07%
0.00%
0.19%

154.38
232.10
129.76
2.82
55.74
20.00
96.69
0.47

22.31%
33.54%
18.75%
0.41%
8.06%
2.89%
13.97%
0.07%

162.02
232.10
129.84
3.42
55.74
108.01
4.11
0.54

23.29%
33.36%
18.66%
0.49%
8.01%
15.52%
0.59%
0.08%

210.33
193.03
125.46
0.51
73.26
24.00
102.14
0.38

28.85%
26.47%
17.21%
0.07%
10.05%
3.29%
14.01%
0.05%

212.47
193.03
125.86
1.68
73.26
119.07
3.68
0.46

29.13%
26.46%
17.25%
0.23%
10.04%
16.32%
0.50%
0.07%

รวมสินทรัพย

594.15

100.00%

691.96

100.00%

695.78

100.00%

729.11

100.00%

729.51

100.00%

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

188.04

31.65%

216.53

31.29%

216.53

31.12%

182.65

25.05%

182.65

25.04%

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

82.07

13.81%

71.89

10.39%

72.18

10.37%

55.99

7.68%

56.12

7.69%

หนี้สินอื่น

6.36

1.07%

21.96

3.18%

21.98

3.16%

19.90

2.73%

19.91

2.73%

รวมหนี้สิน

276.47

46.53%

310.38

44.86%

310.69

44.65%

258.54

35.46%

258.68

35.46%

สวนผูถือหุน

317.68

53.47%

381.58

55.14%

385.09

55.35%

470.57

64.54%

470.83

64.54%

รวมหนี้สินและสวนผูถือหุน

594.15

100.00%

691.96

100.00%

695.78

100.00%

729.11

100.00%

729.51

100.00%

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยรวม

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2558 เทากับ 729.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 เทากับ 33.73 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 4.85 โดยสินทรัพยของบริษัทประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 73.07 สินทรัพยไมหมุนเวียนคิด
เปนรอยละ 26.93 โดยสินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอย
ละ 31.14 และที่ดินอาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 10.24 เนื่องจากบริษัทมีการกอสรางอาคาร
สํานักงานเพิ่ม 1 อาคารและซื้อยานพาหนะเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอตอจํานวนพนักงานฝายขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2558 เทากับ 258.68 ลานบาท ลดลงจากป 2557 เทากับ 52.01 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 16.74 โดยหนี้สินของบริษัทฯประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 34.68 และหนี้สินไมหมุนเวียนคิดเปน
รอยละ 0.78 โดยหนี้สินหมุนเวียนหลักของบริษทั ฯ ไดแก เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ เจาหนี้การคาและเจาหนี้
อื่น ซึ่งมีมูลคาที่ลดลงจากป 2557 เนื่องจากการจายชําระหนี้เงินกูยืมระยะสั้นเร็วกวากําหนดเพื่อลดตนทุนทางการเงิน สวน
หนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัทฯประกอบดวย สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน และภาษีเงินไดนิติบุคคลรอการตัด
บัญชี
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สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2558 เทากับ 465.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 เทากับ 85.59 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 22.50 สาเหตุมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยางตอเนื่อง

งบกระแสเงินสด
กําไรกอนภาษี
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากการลงทุน
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร-ปลายงวด

2556
ลานบาท
62.20
69.52
(24.56)
(4.70)
40.26
184.87

2557(งบรวม)
ลานบาท
94.65
15.13
(46.89)
8.91
(22.85)
162.02

2558(งบรวม)
ลานบาท
112.95
95.28
(14.90)
(29.93)
50.45
212.47

หมายเหตุ : งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการสรุป

กระแสเงินสด

ป 2558 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 95.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 เทากับ 80.15 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 529.74 สาเหตุห ลักมาจาก การลดลงของลูกหนี้การค าและสินคาคงเหลือ จํานวน 43.17 ลานบาท
เนื่องมาจากการใหเครดิตแกลูกคารายใหมที่รัดกุมมากขึ้นโดยระยะเวลาการใหเครดิตที่สั้นลง รวมถึงการบริหารสินคา
คงเหลือของฝายบริหารเปนผลทําใหสินคาคงเหลือมีจํานวนลดลง
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน ในป 2558 เทากับ 14.90 ลานบาทมีสาเหตุหลักมาจากการซื้ออุปกรณและ
สรางอาคารสํานักงานเพิ่มอีก 1 อาคาร 17.90 ลานบาท สวนเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 29.93 ลานบาท สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของเจาหนี้สัญญาทรัสตรีซีทจํานวน 30.61 ลานบาทเนื่องมาจากการลดตนทุนทางการเงินโดยการชําระ
หนี้บางสวนกอนครบกําหนด
กระแสเงินสดไดมาใชไปรายการขางตนทั้งหมดมีผลทําใหในป 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทากับ 212.47 ลานบาท
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บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ความรับผิดชอบของผูบ ริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรบั ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึน้ โดยผูบริหาร รวมทัง้ การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
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ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษทั แกรททิทูด อินฟนทิ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย และ
เฉพาะของบริษัท แกรททิทดู อินฟนิท จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการ
วัดมูลคาที่ดิน บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอนรายการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว และ
นําเสนองบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยใชนโยบาย
การบัญชีดังกลาวดวยเชนกัน ทั้งนี้ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงือ่ นไขตอกรณีนี้แตอยางใด

ชลรส สันติอัศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2559

2
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บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม)
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม)

8
9
10

212,470,064
193,030,701
125,856,815
1,676,167
533,033,747

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

210,327,661
193,030,701
125,462,294
505,873
529,326,529

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

11
12
13
14
20

73,264,000
119,074,856
3,682,440
458,971
196,480,267
729,514,014

55,743,480
108,013,764
4,110,631
536,301
168,404,176
695,781,011

73,264,000
23,999,900
102,141,998
377,421
199,783,319
729,109,848

55,743,480
19,999,900
96,688,252
472,301
172,903,933
691,964,891

21,628,000
89,438,799
41,153
1,040,983
112,148,935
593,959,331

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ทรัสตรีซีทส
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

15
16

17
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม)

182,653,385
56,115,650

216,531,752
72,176,499

182,653,385
55,987,867

216,531,752
71,892,669

188,040,703
82,067,530

544,090
11,773,273
1,914,660
253,001,058

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

544,090
11,773,273
1,904,677
252,863,292

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

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

964,768
4,230,730
484,214
5,679,712
258,680,770

508,858
2,505,349
1,716,765
4,730,972
310,689,321

964,768
4,230,730
484,214
5,679,712
258,543,004

508,858
2,505,349
1,716,765
4,730,972
310,389,105

830,242
75,326
905,568
276,375,165

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 454,029,949 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุนสามัญ 302,687,292 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท)
(1 มกราคม 2557: หุนสามัญ 212,333,276 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท)
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 302,686,717 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุนสามัญ 302,686,633 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท)
(1 มกราคม 2557: หุนสามัญ 212,332,877 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม)

22

18

454,029,949

302,687,292

454,029,949

302,687,292

212,333,276

302,686,717
41,650,577

302,686,633
41,650,493

302,686,717
41,650,577

302,686,633
41,650,493

212,332,877
41,650,493

17,500,000
97,887,684
6,255,069
465,980,047
4,853,197
470,833,244
729,514,014
-

12,510,000
13,737,838
9,803,614
380,388,578
4,703,112
385,091,690
695,781,011
-

17,500,000
102,474,481
6,255,069
470,566,844
470,566,844
729,109,848
-

12,510,000
14,925,046
9,803,614
381,575,786
381,575,786
691,964,891
-

8,605,996
54,718,529
276,271
317,584,166
317,584,166
593,959,331
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ป 2558

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพยเผื่อขาย
อื่นๆ
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
รายการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือ
ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

หมายเหตุ

2558

งบการเงินรวม

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

721,397,261

816,544,797

721,397,261

816,544,797

600,492
24,554,117
6,696,188
753,248,058

580,805
4,890,503
4,510,875
826,526,980

600,492
24,554,117
6,621,329
753,173,199

580,805
4,890,503
4,504,933
826,521,038

577,633,815

675,872,044

576,203,030

675,583,831

16,696
577,650,511
22,738,018
35,424,013
635,812,542
117,435,516
(4,481,255)
112,954,261
(23,653,987)
89,300,274

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

16,696
576,219,726
22,174,067
33,094,386
631,488,179
121,685,020
(4,481,255)
117,203,765
(23,653,987)
93,549,778

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

(4,435,681)
887,136

11,909,179
(2,381,836)

(4,435,681)
887,136

11,909,179
(2,381,836)

(3,548,545)

9,527,343

(3,548,545)

9,527,343

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ

(1,262,929)
252,586

(2,011,153)
402,231

(1,262,929)
252,586

(2,011,153)
402,231

(1,010,343)

(1,608,922)

(1,010,343)

(1,608,922)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

84,741,386

83,164,081

88,990,890

84,648,277

คาใชจา ยในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

20

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ
จากภาษีเงินได

จากภาษีเงินได

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ป 2558

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย

หมายเหตุ

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

90,150,189
(849,915)
89,300,274

75,542,648
(296,988)
75,245,660

93,549,778

76,729,856

85,591,301
(849,915)
84,741,386

83,461,069
(296,988)
83,164,081

88,990,890

84,648,277

0.30

0.25

0.31

0.25

0.24

0.25

0.25

0.25

รายงานประจำ�ป 2558

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
โอนกลับสํารองหนี้สูญ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
รายการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
คาใชจายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรับ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม

2557

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

112,954,261

94,650,379

117,203,765

96,134,575

(15,000)
8,264,022

7,400,450

(15,000)
6,412,349

6,999,476

16,696
(24,554,248)
(12,020)
4,481,255
(387,561)
(2,781,918)
462,452

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

16,696
(24,554,248)
(12,020)
4,481,255
(380,553)
(2,781,918)
462,452

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

98,427,939

105,757,731

100,832,778

106,840,953

39,207,507
3,964,398
1,750,910
77,330

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

39,207,507
4,283,784
2,321,682
94,880

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

(16,678,333)
(5,566,390)
121,183,361
(4,170,224)
(21,732,219)
95,280,918

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

(16,522,287)
(5,560,006)
124,658,338
(4,170,224)
(21,732,219)
98,755,895

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

รายงานประจำ�ป 2558

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ
ซื้อที่ดินและอาคาร
เงินสดจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เจาหนี้ทรัสตรีซีทสเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชําระคืนเจาหนี้คาทรัพยสิน
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
เงินสดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินปนผลจาย
เงินสดรับจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
ซื้อสินทรัพยตามสัญญาเชาซื้อ

งบการเงินรวม
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2557

(17,904,447)
19,544
385,641
68,939,930
(66,341,882)
(14,901,214)

(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)

(10,873,619)
19,544
378,633
68,939,930
(66,341,882)
(4,000,000)
(11,877,394)

(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)

(30,605,831)
(321,384)
168
1,000,000
(29,927,047)
50,452,657
162,017,407
212,470,064
-

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
-

(30,605,831)
(321,384)
168
(30,927,047)
55,951,454
154,376,207
210,327,661
-

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

1,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

1,000,000

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การวัดมูลคาที่ดิน (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - หลังการปรับปรุง
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 12)
ออกหุนสามัญเพิ่มจากใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การวัดมูลคาที่ดิน (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - หลังการปรับปรุง
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 12)
จายเงินปนผล (หมายเหตุ 26)
เงินสดปนผล
หุนปนผล
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

-

41,650,493
41,650,493
84
41,650,577

302,686,633

302,686,633
-

84
302,686,717

41,650,493

41,650,493
-

212,332,877
-

90,353,756
302,686,633

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
41,650,493

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว
212,332,877

4,990,000
17,500,000

12,510,000
-

12,510,000

3,904,004
12,510,000

-

8,605,996
-

(4,990,000)
97,887,684

13,737,838
90,150,189
(1,010,343)
89,139,846

13,737,838

(20,656,657)
(90,353,756)
(3,904,004)
13,737,838

-

54,718,529
75,542,648
(1,608,922)
73,933,726

6,255,069

9,803,614
(3,548,545)
(3,548,545)

9,803,614

9,803,614

-

276,271
9,527,343
9,527,343

-

(99,810)
-

99,810

-

-

(99,810)
-

6,255,069

(99,810)
9,803,614
(3,548,545)
(3,548,545)

9,903,424

9,803,614

-

(99,810)
276,271
9,527,343
9,527,343

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรสะสม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สวนเกินทุนจากการ
สวนเกินทุน
จัดสรรแลว วัดมูลคาเงินลงทุนใน
จากการตีราคา
รวมองคประกอบอื่น
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
หลักทรัพยเผื่อขาย
สินทรัพย
ของสวนของผูถือหุน
8,605,996
54,718,529
276,271
99,810
376,081

งบการเงินรวม

168
465,980,047

(99,810)
380,388,578
90,150,189
(4,558,888)
85,591,301

380,488,388

(20,656,657)
380,388,578

-

(99,810)
317,584,166
75,542,648
7,918,421
83,461,069

รวมสวนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ
317,683,976

1,000,000
4,853,197

4,703,112
(849,915)
(849,915)

4,703,112

4,703,112

5,000,100

(296,988)
(296,988)

สวนของผูมี
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทยอย
-

1,000,000
168
470,833,244
-

(99,810)
385,091,690
89,300,274
(4,558,888)
84,741,386

385,191,500

(20,656,657)
385,091,690
-

5,000,100

(99,810)
317,584,166
75,245,660
7,918,421
83,164,081

รวม
สวนของผูถือหุน
317,683,976

(หนวย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การวัดมูลคาที่ดิน (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - หลังการปรับปรุง
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ออกหุนสามัญเพิ่มจากใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การวัดมูลคาที่ดิน (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - หลังการปรับปรุง
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
จายเงินปนผล (หมายเหตุ 26)
เงินสดปนผล
หุนปนผล
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

3,904,004
12,510,000

12,510,000

41,650,493

41,650,493
41,650,493
84
41,650,577

90,353,756
302,686,633

302,686,633
302,686,633
84
302,686,717
12,510,000
4,990,000
17,500,000

8,605,996
-

41,650,493
-

212,332,877
-

จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย
8,605,996

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
41,650,493

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว
212,332,877

กําไรสะสม

14,925,046
93,549,778
(1,010,343)
92,539,435
(4,990,000)
102,474,481

14,925,046

(20,656,657)
(90,353,756)
(3,904,004)
14,925,046

54,718,529
76,729,856
(1,608,922)
75,120,934

ยังไมไดจัดสรร
54,718,529

9,803,614
(3,548,545)
(3,548,545)
6,255,069

9,803,614

9,803,614

276,271
9,527,343
9,527,343

(99,810)
-

99,810

-

(99,810)
-

(99,810)
9,803,614
(3,548,545)
(3,548,545)
6,255,069

9,903,424

9,803,614

(99,810)
276,271
9,527,343
9,527,343

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สวนเกินทุนจากการ
สวนเกินทุน
วัดมูลคาเงินลงทุนใน
จากการตีราคา
รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน
หลักทรัพยเผื่อขาย
สินทรัพย
276,271
99,810
376,081

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(99,810)
381,575,786
93,549,778
(4,558,888)
88,990,890
168
470,566,844
-

381,675,596

(20,656,657)
381,575,786
-

(99,810)
317,584,166
76,729,856
7,918,421
84,648,277

รวม
สวนของผูถือหุน
317,683,976

(หนวย: บาท)
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บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจัดหาและจําหนายเคมีภัณฑ ที่อยูบริษัทฯ
ตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 9/8 หมูที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข อ กํ า หนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ลง
วันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเปนงบการเงิน ฉบับที่บริษัทฯใชเ ปนทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงิ นรวมนี้ ได จั ดทํ าขึ้ นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษั ท แกรททิ ทูด อิ น ฟ นิ ท จํ ากั ด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต
จํากัด”)

ผลิตและจําหนาย
อาหารเพื่อสุขภาพ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

อัตรารอยละ
ของการถือหุน
2558
2557
รอยละ
รอยละ
79.99
79.99

บริ ษัทฯไดดําเนิ นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอยคือ บริษัท ลาวิช แลบบอลาทอรี จํ ากั ด เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2557 ดังนั้นจึงไดมีการจัดทํางบการเงินรวมในระหวางป 2557 เปนครั้งแรก
(ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได
1
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(ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
(ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
(จ) ยอดคงค างระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหว างกั นที่ มีสาระสํ าคัญไดถูกตั ดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แลว
(ฉ) สวนของผู มีสวนได เสี ยที่ไม มี อํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสินทรั พย สุทธิของ
บริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุน
รวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เ ริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจ จุบันและที่จ ะมีผลบั ง คับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และ
ฉบับใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัด
ใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปน
การปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาว
ขางตนบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการ
เลือกรับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไร
ขาดทุนก็ได
มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยรับรู
รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นอยูแตเดิมแลว
2
70

รายงานประจำ�ป 2558

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช
แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการ
พิจารณาวาผูลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับนี้ผูลงทุนจะถือวาตน
ควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขา
ไปลงทุน และตนสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวากึ่งหนึ่งก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้สงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทฯและ
บริษัทยอยมีอํานาจควบคุมในกิจการที่เขาไปลงทุนหรือไมและจะตองนําบริษัทใดในกลุมกิจการมา
จัดทํางบการเงินรวมบาง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย การ
รวมการงาน บริษัทรวม รวมถึงกิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไมมีผลกระทบทาง
การเงินตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัด
มูลคายุติธรรม กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนด
ของมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่น กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และ
ใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
และฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
3
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลคาที่ดิน
ในปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลคาที่ดินจากวิธีการตีราคาใหม
เปนวิธีราคาทุน และไดปรับยอนหลังงบการเงินของปกอนที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนวา
บริษัทฯไดใชนโยบายบัญชีนี้มาแตแรก การเปลี่ยนแปลงนี้ไมมีผลกระทบตอกําไรตามที่เคยรายงานไว ผล
สะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนภายใตหัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
วัดมูลคาที่ดิน”
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของผูถือหุนมีดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 1 มกราคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
ที่ดินลดลง
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถ ือหุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลง

5.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5.1

การรับรูรายได

(124,763)
24,953

(124,763)
24,953

(124,763)
24,953

(124,763)
24,953

(124,763)
24,953

99,810

99,810

99,810

99,810

99,810

ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
5.2

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเทาเงิน สด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุ นระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัด
ในการเบิกใช
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

5.4

สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา และประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและคาโสหุยในการผลิต
วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบหอแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช

5.5

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่เปนกองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งบริษัทฯจัดประเภทเปนรายการเทียบเทาเงินสด
แสดงมูลคาตามราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนดังกลาวบันทึกใน
กําไรขาดทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
เมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป
ค) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก
คาเผื่อการดอยคา (ถามี)
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ
สุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลคา
ของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวาง
ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป น
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
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5.6

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคา
เผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

20
3 - 10
3-5
5

ป
ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
5.7

สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ของ
สินทรัพยนั้น
สินทรัพยไมมีตัวตนไดแกใบอนุญาตในการดําเนินกิจการตางๆ ซึ่งบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย
นั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัท
ยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นป
เปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
อายุการใหประโยชน
ใบอนุญาตตางๆ

5.8

10

ป

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
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สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของยานพาหนะ
ที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา ยานพาหนะที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใชงานของยานพาหนะที่เชา
สัญญาเชาอาคาร และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอน
ไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

5.10 เงินตราตางประเทศ
บริ ษั ท ฯแสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป น สกุ ล เงิ น บาท ซึ่ ง เป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ น
การดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงิน
ที่ใชในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศแปลงค า เป น เงิ น บาทโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.11 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณหรือสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจ
ดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมี
มูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
5.12 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
7
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพย
ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละ
หน ว ยที่ ป ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได ทํ า การประเมิ น
ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ
ในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพัน
นั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.14 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น
โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูห นี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุก
รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหกั ภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีทยี่ ังไมไดใชนั้น
บริษั ทฯและบริ ษั ทย อยจะทบทวนมูลคาตามบั ญชี ของสินทรั พยภาษี เงิ นไดรอการตั ดบั ญชี ทุ กสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทฯ
และบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
5.15 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอน
หนี้สินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่
สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวดั มูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน
ออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

ระดับ 2

ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ
ทางออม

ระดับ 3

ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ
ประมาณในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณดังกลาวนี้สงผลกระทบตอ
จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน

7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ซื้อสินคาสําเร็จรูป
จางผลิต
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ
ซื้อสินคาสําเร็จรูป
คาเชาคลังสินคา
คาขนสงสินคา
รายไดคาขนสงสินคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

19
73

59
-

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

5,921
480
96
-

8,350
480
94
28

5,921
480
96
-

8,350
480
94
28

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกีย่ วของกัน
ขายสินคาสําเร็จรูป
ซื้อสินคาสําเร็จรูป
ซื้อสินทรัพย

3,624
-

3
3,231
390

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
3,624
-

นโยบายการกําหนดราคา

3
3,231
390

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดังนี้

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 16)
บริษัทยอย
บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด
บริษัทใหญ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จํากัด
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกีย่ วของกัน
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 16)
บริษัทใหญ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
รวมเจาหนี้อื่นกิจการที่เกีย่ วของกัน

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557

-

-

87

48

1,998

2,173

1,998

2,173

1,760
3,758

171
2,344

1,760
3,845

171
2,392

40
543
583

75
80
155

40
543
583

75
80
155

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
8,907
7,029
314
290
9,221
7,319

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
8,159
6,744
314
290
8,473
7,034

11
79

รายงานประจำ�ป 2558

8.

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวมตลาดเงิน - ราคาทุน
บวก: กําไรที่ยงั ไมเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน - มูลคายุติธรรม
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
32
10
49,037
28,716
162,500
132,000

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
26
5
46,901
21,080
162,500
132,000

901
163,401
212,470

901
163,401
210,328

1,291
133,291
162,017

1,291
133,291
154,376

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.375 ถึง 1.500 ตอป (2557:
รอยละ 0.375 ถึง 0.625 ตอป)
9.

ลูกหนี้การคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจากวันที่
ถึงกําหนดชําระไดดังนี้

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารคา - กิจการทีไ่ มเกี่ยวของกันสุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2557

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

134,145

148,307

134,145

148,307

58,639
247
178
193,209
(178)
193,031

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

58,639
247
178
193,209
(178)
193,031

78,915
1,715
3,159
193
232,289
(193)
232,096
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10.

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

สินคาคงเหลือ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
2558
2557
(989)
(972)
(989)
(972)

ราคาทุน
วัตถุดิบ
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
ภาชนะบรรจุและหีบหอ
งานระหวางทํา
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2558
66
108,965
17,489
221
4
101
126,846

2557
63
102,703
27,755
289
130,810

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
66
63
107,976
101,731
17,489
27,755
221
289
4
101
125,857
129,838
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
2558
2557
(989)
(972)
(989)
(972)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
ภาชนะบรรจุและหีบหอ
รวม

2558
108,741
17,489
221
126,451

2557
102,691
27,755
289
130,735

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2558
2557
107,752
101,719
17,489
27,755
221
289
125,462
129,763

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
เปนจํานวน 0.73 ลานบาท (2557: 1.08 ลานบาท) โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย และมีการกลับ
รายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนจํานวน 0.71 ลานบาท (2557: 0.39 ลานบาท) โดยนําไปหักจาก
มูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางป
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

11. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
(หนวย: พันบาท)

ประเภท

หลักทรัพยในความตองการของตลาด
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลง
ราคาทุน
มูลคาเงินลงทุน
มูลคาตามบัญชี
2558
2557
2558
2557
2558
2557
65,445
65,445

43,489
43,489

7,819
7,819

12,254
12,254

73,264
73,264

55,743
55,743

ในระหวางป 2558 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 68.9 ลานบาท
(2557: 31.7 ลานบาท) และรับรูกําไรจากการขายจํานวน 19.6 ลานบาท (สุทธิจากภาษี) (2557: 3.7 ลานบาท)
ในสวนของกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้จํานวนดังกลาวไดรวมกําไรที่โอนมาจากรายการกําไรจากการวัดมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหวางปจํานวน 9.7 ลานบาท (สุทธิจาก
ภาษี) (2557: 0.3 ลานบาท)
12. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

บริษัท

บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท แกรททิทูด
ซัพพลีเมนต จํากัด”)

ทุนชําระแลว
2558
2557

30,000

25,000

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

สัดสวนเงินลงทุน
2558
2557
(รอยละ)
(รอยละ)

79.99

79.99

(หนวย: พันบาท)
มูลคาตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน
2558
2557

23,999
23,999

19,999
19,999

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมคือ
บริษัท ลาวิช แลบบอลาทอรี จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท (หุนสามัญ 250,000 หุน มูลคาหุนละ
100 บาท) บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมดังกลาวในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โดยบริษัทฯลงทุนรอยละ 79.99 ในหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาว
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2558 บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มในบริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด (บริษัทยอย)
(เดิมชื่อ “บริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต จํากัด”) เปนจํานวนเงิน 4 ลานบาท เพื่อดํารงอัตราสวนในการถือ
หุนคงเดิม เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน
250,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท) เปน 30 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 300,000 หุน มูลคาตราไว
หุนละ 100 บาท)
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
เครื่องจักร และเครื่องใช
และอุปกรณ
สํานักงาน

(หนวย: พันบาท)

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง
และกอสราง

รวม

47,043
2,000
49,043
49,043

25,003
5,980
30,983
19,205
50,188

32,197
1,899
(454)
655
34,297
6,422
(497)
40,222

4,848
584
(75)
5,357
2,621
(45)
136
8,069

12,397
2,468
14,865
3,350
18,215

655
12,889
(655)
12,889
6,511
(19,341)
59

122,143
25,820
(529)
147,434
18,904
(542)
165,796

-

6,868
1,477

18,002
3,289

4,223
428

3,609
2,034

-

32,702
7,228

-

8,345
1,942

(436)
20,855
3,297

(75)
4,576
425

5,643
2,171

-

(511)
39,419
7,835

-

10,287

(490)
23,662

(44)
4,957

7,814

-

(534)
46,720

1
1
1

-

-

-

-

-

1
1
1

49,042

22,638

13,442

781

9,222

12,889

108,014

49,042

39,901

16,560

3,112

10,401

59

119,075

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2557 (จํานวน 4.3 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

7,228

2558 (จํานวน 4.5 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

7,835
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
เครื่องจักร และเครื่องใช
และอุปกรณ
สํานักงาน
ยานพาหนะ

(หนวย: พันบาท)
สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง
และกอสราง

รวม

47,043
47,043
47,043

25,003
25,003
15,319
40,322

32,197
1,719
(454)
655
34,117
49
(497)
33,669

4,848
578
(75)
5,351
2,519
(44)
136
7,962

12,397
2,468
14,865
3,350
18,215

655
9,500
(655)
9,500
5,955
(15,455)
-

122,143
14,265
(529)
135,879
11,873
(541)
147,211

-

6,868
1,250

18,002
3,287

4,223
428

3,609
2,034

-

32,702
6,999

-

8,118
1,290

(436)
20,853
2,545

(75)
4,576
406

5,643
2,171

-

(511)
39,190
6,412

-

9,408

(490)
22,908

(44)
4,938

7,814

-

(534)
45,068

1
1
1

-

-

-

-

-

1
1
1

47,042

16,885

13,264

775

9,222

9,500

96,688

47,042

30,914

10,761

3,024

10,401

-

102,142

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2557 (จํานวน 4.1 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

6,999

2558 (จํานวน 3.3 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

6,412

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาซื้อ โดยมีมูลคา
สุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 4.4 ลานบาท (2557: 1.3 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 17.9
ลานบาท (2557: 12.3 ลานบาท)
16
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลคาที่ดินจากวิธีการตีราคาใหมเปนวิธีราคาทุน โดยบริษัทฯไดปรับปรุงมูลคาสุทธิ
ของที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 1 มกราคม 2557 ลดลงเปนจํานวน
0.1 ลานบาท
14.

สินทรัพยไมมีตัวตน
สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตัว ตนของบริ ษัท ย อ ยไดแ กใ บอนุญ าตในการดํ า เนิ น กิ จ การตา งๆ มู ล คา ตามบั ญชี ข อง
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในงบการเงินรวม แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

4,282
(600)
3,682

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

4,282
(171)
4,111

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตวั ตนสําหรับป 2558 และ 2557 ในงบการเงินรวมแสดง
ไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
4,111
4,282
(429)
(171)
4,111
3,682

มูลคาตามบัญชีตนป
ใบอนุญาตในการดําเนินงานของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
คาตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชีปลายป
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15.

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

เจาหนี้ทรัสตรีซีทส
งบการเงินรวม
2558
2557

อัตราดอกเบี้ย
2558

2557

(รอยละตอป)
อัตราตลาดบวก /
เจาหนี้ทรัสตรีซีทส อัตราตลาดบวก /
ลบสวนตางที่กําหนด ลบสวนตางที่กําหนด
รวม

182,653
182,653

216,532
216,532

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

182,653
182,653

216,532
216,532

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยซึ่งปลอดภาระ
ค้ําประกัน ที่ยังมิไดเบิกใชรวมเปนจํานวนประมาณ 935 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: ประมาณ 891 ลานบาท)
16.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย

งบการเงินรวม
2558
2557
3,758
2,344
40,918
60,763
583
155
2,057
1,268
8,800
7,646

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

56,116

72,176

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
3,845
2,392
40,898
60,763
583
155
1,974
1,014
8,688
7,569
55,988

71,893
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17.

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได
ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

2558
2,505

2557
75

2558
2,505

2557
75

352
110

327
92

352
110

327
92

875
389

1,950
61

875
389

1,950
61

4,231

2,505

4,231

2,505

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
คาใชจายในการขายและการบริหาร
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
462

2557
419

2558
462

2557
419

462

419

462

419

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษัทฯและบริ ษัทยอยประมาณ 17 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ป) (31 ธั นวาคม 2557: 19 ป
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ป)
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป)
อัตราคิดลด
3.10
4.40
3.10
4.40
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
8.00
8.00
8.00
8.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ้นกับชวงอายุ) 0.50 - 30.00 0.50 - 30.00 0.50 - 30.00 0.50 - 30.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(0.7)
0.8
0.8
(0.7)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

18.

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(0.7)
0.8
0.8
(0.7)

สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

19.

คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2558
18,926
9,987
8,187
577,234
6,265
2,255
7,185

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาตอบแทนผูบริหาร
คาเสื่อมราคา
ซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
การเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
คาใชจายในการขนสง

2557
16,358
8,697
7,398
695,186
18,863
2,660
8,444

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
18,036
9,238
6,335
577,009
6,050
2,255
7,185

2557
16,198
8,412
6,997
695,061
18,787
2,660
8,444
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20.

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2558
2557

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

23,747

19,626

23,747

19,626

(93)
23,654

(221)
19,405

(93)
23,654

(221)
19,405

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(887)

2,382

(887)

2,382

(253)
(1,140)

(402)
1,980

(253)
(1,140)

(402)
1,980
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
คาใชจายตองหาม
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2558
2557

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

112,954

94,650

117,204

96,135

รอยละ 20
22,591

รอยละ 20
18,930

รอยละ 20
23,441

รอยละ 20
19,227

211
2
850
1,063
23,654

199
(21)
297
475
19,405

211
2
213
23,654

199
(21)
178
19,405

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
รวม
การแสดงรายการในงบการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

36
198
846
1,080

39
194
501
734

36
198
846
1,080

39
194
501
734

1,564
1,564

2,451
2,451

1,564
1,564

2,451
2,451

484

1,717

484

1,717
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21. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2558 อนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 151,341,563 หนวย ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ซึ่งได
จั ดสรรให แก ผู ถื อ หุ น เดิ ม โดยไม คิ ด มู ล ค า ในอั ต รา 2 หุ น สามั ญ เดิ ม ต อ 1 หน ว ยใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปนับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (30 เมษายน 2558) โดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน โดยมีราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ
2 บาท ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯไดในวันทําการสุดทายของเดือน
ตุลาคมและเดือนเมษายนของแตละปปฏิทินตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิครั้ง
แรกใหตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 29 เมษายน 2561
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 บริษัทฯไดรับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญ (GIFT-W1) จํานวน 84 หนวย (ราคาใชสิทธิหนวยละ 2 บาท รวมเปนเงิน 168 บาท) บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาวจํานวน 84 บาท กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2558 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2558
22. ทุนเรือนหุน
เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2558 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุน
และเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยในเดือนเมษายน 2558 ดังนี้
ก)

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 302,687,292 บาท (หุนสามัญจํานวน 302,687,292 หุน มูลคา
ตราไวหุนละ 1 บาท) เปน 302,686,633 บาท (หุนสามัญจํานวน 302,686,633 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1
บาท) โดยตัดจําหนายหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 659 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 659 บาท

ข)

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 302,686,633 บาท (หุนสามัญจํานวน 302,686,633 หุน มูลคา
ตราไวหุนละ 1 บาท) เปน 454,029,949 บาท (หุนสามัญจํานวน 454,029,949 หุน มูลคาตราไวหุนละ
1 บาท) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21
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23. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูระหวางป
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปน
หุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
(GIFT-W1)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
(GIFT-W1)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ

กําไรสําหรับป
2558
2557
(พันบาท) (พันบาท)
75,543

90,150

งบการเงินรวม
จํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2558
2557
(พันหุน)
(พันหุน)

กําไรตอหุน
2558
2557
(บาท)
(บาท)

302,687

0.30

302,687

0.25

71,651

90,150

กําไรสําหรับป
2558
2557
(พันบาท) (พันบาท)
76,730

93,550

374,338

0.24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2558
2557
(พันหุน)
(พันหุน)

กําไรตอหุน
2558
2557
(บาท)
(บาท)

302,687

0.31

302,687

0.25

71,651

374,338

93,550

0.25
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24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ ธุรกิจการจัดหาและ
จํ า หน า ยเคมี ภั ณ ฑ แ ละดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร เ ดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษั ท ฯประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได
กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงาน
ดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว
ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯไดมีการลงทุนในบริษัทยอยแหงใหม คือ บริษัท แกรททิทูด ซัพพลีเมนต
จํากัด ธุรกิจหลักของบริษัทยอยดังกลาวคือการผลิตและจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพและดําเนินธุรกิจในเขต
ภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย โดยในระหวางป 2558 และ 2557 บริษัทยอยดังกลาวมีรายไดจากการ
ดําเนินงานเปนจํานวนที่ไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในป 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทฯยอย ไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10 ของรายไดของกิจการ
25.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2 ถึง
รอยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอยุธยา จํากัด
และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป
2558 บริษัทฯรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 0.9 ลานบาท (2557: 0.7 ลานบาท)
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เงินปนผล
เงินปนผล

อนุมัติโดย

เงินปนผลประจําป
สําหรับป 2556

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2557

เงินปนผลระหวางกาล

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557

- เงินสดปนผล
- หุนปนผล 90.35 ลานหุน

เงินปนผลจาย
(พันบาท)
10,616

เงินปนผลจายตอหุน
(บาท)
0.0500000

10,040
90,354
100,394
111,010

รวมเงินปนผลสําหรับป 2557

0.0472812
0.4255300
0.4728112
0.5228112

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาคลังสินคาและสัญญาบริการโดยอายุสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต 1 ป ถึง 3 ป
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษั ท ฯ มี จํ า นวนเงิ น ขั้ น ต่ํ า ที่ ต อ งจ า ยในอนาคตทั้ ง สิ้ น ภายใต สั ญ ญาเช า
ดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2
5
1
3

จายชําระภายใน
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ปแตไมเกิน 3 ป
27.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปน
จํานวน 11 ลานบาท (2557: 13 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยเปนหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

28. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคา
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ระดับ 1
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
กองทุนรวมตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (หมายเหตุ 11)
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

29.

163
73

-

-

163
73

-

0.6

-

0.6

เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เจาหนี้ทรัสตรีซีทส เจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมี ความเสี่ ยงด านการใหสินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค าและลูกหนี้ อื่น ฝ ายบริ ห ารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่
บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษั ทฯมี ค วามเสี่ย งจากอั ต ราดอกเบี้ย ที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น และเงิน กู ยื ม
ระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ
วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา 1
มากกวา
1 ป
ถึง 5 ป
5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไมมี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

-

-

-

180,710
-

31,760
193,031
73,264

212,470
193,031
73,264

0.375-1.500
-

-

-

-

180,710

298,055

478,765

-

-

-

182,653

-

182,653

1.10-1.15

223

777

-

-

56,116
509

56,116
1,509

-

223

777

-

182,653

56,625

240,278

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัสตรีซีทส
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
31ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา 1
มากกวา
1 ป
ถึง 5 ป
5 ป

7.50

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไมมี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

-

-

-

152,622

9,395

162,017

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

-

-

-

-

232,096
55,743

232,096
55,743

-

-

-

152,622

297,234

449,856

เจาหนี้ทรัสตรีซีทส

-

-

-

216,532

-

216,532

1.18-1.95

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-

-

-

-

72,177
830

72,177
830

-

-

-

-

216,532

73,007

289,539

0.375-0.625,
2.11
-

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ

-
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา 1
มากกวา
1 ป
ถึง 5 ป
5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไมมี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

-

-

-

189,219
-

21,109
193,031
73,264

210,328
193,031
73,264

0.375-1.500
-

-

-

-

189,219

287,404

476,623

-

-

-

182,653

-

182,653

1.10-1.15

223

777

-

-

55,988
509

55,988
1,509

-

223

777

-

182,653

56,497

240,150

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัสตรีซีทส
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกวา 1
มากกวา
ปรับขึ้นลง
ไมมี
ถึง 5 ป
5 ป
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
1 ป

(หนวย: พันบาท)

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

-

-

-

147,594

6,782

154,376

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

-

-

-

147,594

232,096
55,743
294,621

232,096
55,743
442,215

-

-

-

216,532
216,532

71,893
830
72,723

216,532
71,893
830
289,255

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้ทรัสตรีซีทส
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ

7.50

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
0.375-0.625,
2.11
-

1.18-1.95
-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ
29
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศซึ่งไมไดปองกันความเสี่ยงดังนี้
สินทรัพยทางการเงิน
2558
2557
(ลาน)
(ลาน)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.02
ยูโร
0.02
0.23
สกุลเงิน

หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2558
2557
2558
2557
(ลาน)
(ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
0.50
5.97
36.0886
33.1132
0.25
0.37
39.4388
40.0530

บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซื้อ
จํานวนที่ซื้อ
วันครบกําหนดตามสัญญา
สกุลเงิน
(ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
4.2
35.06 - 36.53
มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559
ยูโร
0.3
40.63 - 40.91
มกราคม 2559 - เมษายน 2559
29.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ย
ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับ
มูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน
ซึ่งบริษัทฯไดแสดงมูลคาตามราคาทุนและมูลคายุติธรรมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8
30.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯและเสริ ม สร า งมู ล ค า การถื อ หุ น ให กั บ ผู ถื อ หุ น โดย ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.55:1 (2557: 0.81:1) และเฉพาะบริษัทฯมี
อัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.55:1 (2557: 0.82:1)
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บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำ�กัด (มหาชน)

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯไดมีการปรับการแสดงรายการ “สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี” และ “หนี้สินภาษีเงินไดรอตัด
บัญชี” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใหม โดยไดมีการแสดงรายการสุทธิของสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอ
ตัดบัญชีเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับการแสดงรายการในงวดปจจุบัน โดยไมมีกระทบผลตอกําไรหรือ
สวนของผูถือหุนตามที่รายงานไว การปรับการแสดงรายการใหมมีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

32.

-

734

41

110

1,717

2,451

-

69

เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่ อวัน ที่ 24 กุมภาพั นธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทฯครั้งที่ 1/2559 ไดมีมติเ ห็น ชอบในเรื่ อง
ดังตอไปนี้
ก) ใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนจากกําไรของป 2558 ในอัตราหุนละ 0.07 บาท รวมเปนเงินประมาณ 21.19 ลานบาท
ข) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม เพื่อจําหนายอุปกรณที่ใชในโรงกลั่น
น้ํามัน และโรงไฟฟาโดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท (หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)

33.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
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Type of Business
Business Overview
The companies are the companies engaged in manufacturing, sourcing, developing, and distributing chemical ingredients
for

HPC business

:

FBS business

:

TC Business

:

PC Business

:

Home care
Personal Care
Cosmetic
Foods
Beverage
Supplement
Traditional Medicine
Conventional Medicine
Plastics
Coating

Business Goals
The Company and the Group, focus on building a client base across all sectors. And policy development focused on quality
and innovation of its products. By providing products that meet customer needs. Provide advice and technical assistance to
customers. Taking into account the interests of the customer is important. To build confidence The trust of customers Based
business philosophy, the philosophy is 4.

Defragment
Develop
Dynamic
Dedicate
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Revenue Structure
The company's revenue in 2013 - 2015 can be classified as business operators.
2013
2014
Customers
million percent million percent
baht
baht
HPC Business
425.32
63.88
595.05
72.87
FBS Business
86.28
12.96
46.42
5.69
TC Business
48.02
7.21
51.30
6.28
PC Business
106.15
15.95
123.77
15.16
Total Revenues of Sales
665.77 100.00 816.54 100.00

The company’ revenue by segment.
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45.28
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86.28

200

0

2013
 HPC
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FBS

TC
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PC

2015
million percent
baht
539.37
74.77
44.46
6.16
45.28
6.28
92.29
12.79
721.40 100.00
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Financial Highlights
Summary of Financial Performance
Type
Total Assets
Total Liabilities
Total Equities
Total Revenue
Net Profit
Earnings Per Share (Baht)

2013
Million Baht
594.15
276.47
317.68
670.54
49.54
0.23

Finance Ratio
Liquidity Ratios
Current Ratio
Quick Ratio
Cash Ratio
Account Receivable Turnover
Average Collection Period (Day)
Inventory Turnover
Days Sales of Inventory (Days)
Account Payable Turnover
Day Payable Outstanding (Days)
Cash Cycle (Days)

%
100.00
46.53
53.47
7.39

2014
Million Baht
%
695.78
100.00
310.69
44.65
385.09
55.35
826.52
75.54
9.14
0.25

2015
Million Baht
729.51
258.68
470.83
753.25
90.15
0.30

%
100.00
35.46
64.54
11.97

Remark: Earnings Per Share is calculated from the total number of shares in each year as follows:
2013: 212,332,877 ordinary shares
2014: 302,686,633 ordinary shares
2015: 302,686,717 ordinary shares

2013

2014

2015

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

2.11
1.60
0.34
3.39
106.08
4.52
79.68
9.01
39.98
146
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Finance Ratio
Profitability Ratio
Gross Profit Margin (%)
Operating Profit Margin (%)
Cash Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)
Return On Equity (%)
Efficiency Ratio
Return on Asset (%)
Return on Fixed Asset (%)
Total Asset Turnover
Financial Policy Ratio
Debt to Equity Ratio
Interest Coverage
Dividend Payout (%)

2013

2014

2015

18.23%
9.86%
140.33%
7.39%
16.65%

17.14%
12.20%
20.11%
9.14%
21.50%

19.93%
16.28%
106.70%
11.97%
21.06%

11.90%
62.14%
1.22

15.44%
83.66%
1.28

16.48%
85.93%
1.06

0.87
24.85
89.47%

0.81
8.00
130.84%

0.55
27.54
22.65%
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Risk Factors
Risk arising from a change of product cost
Due to the company, we receive customers’ purchase order for 2 – 3 months in advance so as to build trust towards
the customers. This ensures that they will receive products in time and we are able to continuously produce according to the
purchase order. With regards to previous statements, it may affect the product cost to be fluctuated because of 2 reasons.
First, direct product costs which are from chemical and agricultural products. Second, currency rate.
According to these 2 reasons, the company is trying to achieve risk reduction as follows:
1. Regarding the cost of direct products and materials, the company will study the background of each whether
where those come from as well as closely track the demand tendency. Besides, we will exchange information with various
producers in order to get to the clear conclusion.
2. Regarding the currency rate, the company has an explicit policy to reduce risk of currency in terms of USD or
EUR which are the 2 main currencies we always spend on product purchase. We will basically consider the product price
and cost on the date we receive the customers’ purchase order. We will not spend on purchase with those currency exceeding
to our demand. Also, every time we make a purchase, we will do little by little so as to share purchasing cost equally.
Besides, we will closely track the significant information that may have impacts on those 2 currencies including THB.
As of 2014, the company earned THB 0.58 million as a profit from the currency rate. In the following year, 2015,
we earned THB 0.60 million. The reasons of profit and loss from the currency rate of each year derive from THB and USD
currency fluctuations.

Risk from account receivable
At the end of 2014 – 2015, the company had total account receivable of THB 232.10 million and THB 193.03
million respectively; the average collection periods were 88 and 106 days respectively. In December 31, 2015 the company
had total account receivable around 26.46% of total asset. The account receivables who are in trouble of paying debt or
behind the payment over 12 months, we set doubtful accounts for THB 0.18 million. We will consider the tendency of
repayment from each customer or those account receivables who are already impeached. However, due to the fact that the
asset-to-total-asset is high, if we have repayment problems and it becomes bad debts, it may affect the company’s liquidity
and operation.
The considerations of paying-debt period are divided by overall types of customer operations. For instance, the
customer operations of household, body care, and cosmetics products; we will allow 30 – 60 days of credit. However, for
other operations like food and beverage, supplement, and traditional and modern medicines; these products will be permitted
for 30 – 90 days of credit. The consideration policy to grant a credit for customers depends on both business types and
customers’ past records of product order and payment. Marketing and accounting departments will coordinate together for
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revising and considering how long and how much of credit terms they should grant for the customers. This way the company
will be able to adjust consideration for appropriate credit terms and financial amounts to the quality of account receivables
and customers.
The director gives priority to tracking of accrual account receivables by having the accounting department to show
lists of accrual customers and letting them know monthly. In addition, the accountants will audit a balance sheet before
allowing and approving the repayment period. Also, they will set up strict measures for several levels of accrual account
receivables; for instance, contacting, sending a written letter; if it exceeds 90 days of repayment period, we will have the
company’s attorney accused them for repayment as we have done since 2008. Then, we are able to limit the amount of bad
debts. In December 31, 2015, the company had account receivables who had not reached the due date of payment worth
around THB 134.12 million. The amount is divided into 2 types as follows. First, the less-than-3-month accrual account
receivables worth THB 58.64 million derived from the overlap of invoice placement and cheque receive periods. Second, the
3 – 6 months accrual account receivables worth THB 0.24 million, these were former customers who started to be in
financial trouble. However, we have already done legal actions and collected all debts completely in January 26, 2016.

Risk from storage and transportation
Storage
The company has a warehouse for storing over 150 things; each of them are risky that is why we need to store
separately.
1. Temperature-controlled products are what we have to be concerned from the very first steps which are customs
formality, distribution, and collection in the warehouse that is less than 25 degrees; we have already prepared the proper
place.
2. Aged products; most of our products can be kept appropriately over 2 years. However, we have the policy to
control inventories that are aged than 2 years to be reached to customers before expiration.
3. Inflammable products; the products are stored in prompt places. If an emergency occurs, the company will be
ready to solve urgently as we have fire protection system, primary fire extinguishers including educating daily personnel.
If the emergency occurs, the company already has an annual insurance for every warehouse that covers fire,
robbery, and natural disasters; the insurance company will assess from the average value of 6-month inventory including all
asset values. We have total insurance for all warehouses worth around THB 141.50 million.
As of December 31, 2015, the company had a number of inventories worth THB 125.86 million consisting of THB
107.98 million for processed goods, THB 17.71 million for goods in transit, and THB 0.17 million for packages. These
amount deducted from 2014 which had the inventories around THB 129.84 million consisting of THB 101.79 million for
processed goods, THB 27.76 million for goods in transit, and THB 0.29 million for packages.
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Distribution
The company assesses the risk of distribution in 3 issues as follows:
1. Product distribution is not in line with purchase order. The company issues work manual distributed to every
warehouse. The details inside the work manual talking about type, size, and picture of products so as to make staff
understand the actual characteristic of products and reduce the above mistake. Moreover, we prepare supporting documents
specifying name, package, and shipping amount of products for more accurate communication between warehouses and
distributors.
2. Damaged goods in transit. The damage can be occurred in 2 main ways as follows.
- The goods are improperly kept on the truck causing them to move out, or fall off during transition. We have urged
the responsible personnel to check physical condition of the goods prior to transportation.
- The goods are not transported in the right condition. For instance, the temperature-controlled products are shipped
on the truck that does not have temperature control system causing the products to be damaged. In this case, we will take
care of it and inspect responsible employers including the truck whether they are all qualified.
3. Accidents during transportation. Most of company’s products are not dangerous ones. Even though the accidents
occur, it just affect late duration of transportation or product damage itself. We urge for cooperation from shippers to have
product insurance so as to reduce primary risks. Moreover, we have inflammable products we need to closely take care of.
Hence, hiring shippers will be stricter in many aspects of qualification. For instance, they are required to have type 4 of
driving license (for truck drivers carrying inflammable products). Besides, the truck must be in a good condition as well as
the readiness of truck driver on each shipment. The company will urge warehouse staff to assess all 3 aspects, if one cannot
pass the assessment, the shippers must change either one aspect to be ready for transportation immediately.
Nowadays, the company has hired both juristic person and ordinary person for all-type of product shipment. There
are 6 persons hired with considerations of price, quality, punctuality, and manner. In addition, we urge for cooperation from
all shippers to have the insurance for every shipment according to product values including to train and assess the
performance of operator annually. If any of them do not pass the assessment, we will warn and give them time to improve
the shipment in accordance with qualified standard.
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Risk from domestic economic situation
Due to the fact that over 95% of our customers are producers in Thailand and belong to business alliances – HPC
and FBS – meaning that the domestic economy or other determinants such as GDP, inflation rate, employment rate, and
interest rate including state policy and other incentive plans for economy are able to foresee the business tendency. The
tendency of which whether the business will have an opportunity to grow or not. However, the 2 business alliances – HPC
and FBS – are considered to have strong progress in the last 3 years over 7 – 10% continuously. The overall company’s risk
will be closely tracked and assessed from the impact of those determinants compared to business alliances every quarter so
as to operate and expand business thoroughly and efficiently.
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Shareholding Structure
Shareholder Structure
As at December 31, 2015, the company has registered capital is 454,029,949 Baht distributed to 302,686,717 common stocks
with par value at 1.00 Baht per share. Paid Up capital is at 302,686,717 shares.

Shareholder

The Company top 10 major shareholders as of January 31, 2016 which is the book closing date, is described below:
Number of
No.
Name of Shareholders
Shareholder Ratio (%)
Shares(Shares)
1.
Union Petrochemical Plc./1
181,596,466
59.99
2.
Suwannapasri Group
2,656,900
0.88
2.1 Miss Chatprapha Suwannapasri
2.2 Mr. Perajed Suwannapasri
2,157,734
0.71
2.3 Mrs. Kanjana Suwannapasri
2,327
0.00
2.4 Miss Suthida Suwannapasri
2,327
0.00
2.5 Miss Piyanan Suwannapasri
2,327
0.00
2.6 Miss Piyada Suwannapasri
2,327
0.00
2.7 Mr. Perapol Suwannapasri
2,327
0.00
Suwannapasri Group have shares totally
4,826,269
1.59
3.
Mrs. Kanok-orn Bodinrat
12,600,000
4.16
4.
Miss Wananthorn Kitvanitsathien
11,190,000
3.70
5.
Miss Kanda SaThanakunphanit
9,313,474
3.08
6.
Mr. Suparoj Rojvera
7,701,800
2.54
7.
Thai.N.V.D.R Co.,Ltd.
4,713,834
1.56
8.
Miss Kodchaporn Cherdchusrisub
2,479,000
0.82
9.
Mr. Aekchai Nimpongsuk
2,240,100
0.74
10.
Mr. Suthi Luknasuthin
2,000,000
0.66
Other
64,025,774
21.16
Total
302,686,717
100.00
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/1 - Union Petrochemical Plc. Is listed on the Stock Exchange of Thailand. Import business and distributor of
chemicals. The company's products include solvents (Solvents) which is a commercially available product
(Commodity Solvent) for use as a solvent, which is a component in the manufacture of products in various industries.
The family Suwannapasri Largest shareholder, holding approximately 55 percent of the share capital.

Dividend Payment Policy

Should there is no extra expense for further investment is business expansion and cash flow is adequate, our dividend policy
is based on an annual pay-out ratio of 40% of net income. Dividend pay-out may very as per financial needs of the business
but will be on the ground to provide utmost benefits to the shareholders. The dividend payout recommended by Board of
Directors must be proposed for approval during shareholder’s general meeting. However, Board of Directors is authorized to
approve interim dividend and will report to shareholders in the next meeting.
Summary dividend 4 years
2012
2013
2014
2015
Earnings Per Share *
0.41
0.23
0.25
0.31
Devidend Per Share
0.446
0.208**
0.47281***
0.07****
Devidend payout per margin
109.32
89.47
130.84
23.92
Remark :
:
* - Earning per share calcurate from net Margin / common stock at year end (Fully diluted)
** - The extraordinary general shareholders’ meeting No. 1/2013, which held on December 9, 2013 approved of interim dividend
payment for 9-month period of the year 2013 to the shareholders in the ratio of Baht 0.1852 per share. Total of interim dividend
payment is Baht 33,706,390.93 .The interim dividend payment by newly issued ordinary shares to the shareholders in the ratio of six
(6) current shares per one (1) dividend share, not exceeding in total of 30,333,325 shares with par value of Baht 1 each or equivalent to
Baht 0.1667 per share. And the interim dividend payment by cash to the shareholders of Baht 3,373,065.93 or equivalent to Baht
0.0185 per share.
The Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2014, which was held on April 25, 2014 approval of dividend payment
the remaining cash dividend amount of Baht 10,616,643.85 or equivalent to Baht 0.05 per share paid to the shareholders
***- The extraordinary general shareholders’ meeting No.1/2014, which held on December 12, 2014 approved of interim dividend
payment for 9-month period of the year 2014 by stock dividend and cash dividend to the shareholders. The interim dividend payout
ratio of Baht 0.4728112 per share. Total of interim dividend payment is not exceed Baht 100,393,768.22 The interim dividend
payment is divided to; The stock dividend in the ratio of two point three-five (2.35) current shares per one (1) dividend share, not
exceeding in total of 90,354,415 shares with par value of Baht 1 each or equivalent to Baht 0.4255300 per share. And the cash
dividend amount of Baht 10,039,353.22 or equivalent to Baht 0.0472812 per share.
****- The Board of Directors proposes a dividend for the year 2015 by paying a cash dividend to shareholders of the Company at the
rate of Baht 0.07 per share for the shares issued in the amount of 302,686,717 shares for a total amount of dividends paid.
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21,188,070.19 Baht 23.92, representing a dividend yield of net profit after deduction of legal reserves. The dividend policy is to pay
dividends that are not less than 40 percent as the company intends to keep cash to support its expansion in the future.

Management Structure
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Board of Directors
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Internal Audit
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Board of Directors
The Board of Directors of the Company as at December 31, 2015 and consists of a total of 12 persons
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Name
Mr. Jesadavat Priebjrivat
Mr. Khan Akaworawit
Miss.Dhollakhanis Thengaummnuay
Miss Siruswadi Suthiworapunchai
Mr. Perajed Suwannapasri
Mr. Virat Suwannapasri
Mrs. Kanjana Suwannapasri
Miss Suthida Suwannapasri
Miss Piyanan Suwannapasri
Mr. Perapol Suwannapasri
Mr. Karoon Srivijitranon
Mr. Vissanu Meeyoo

Title
Chairman of Board Director/Independent Director
Chairman of Audit Committee/Independent Director
Audit Committee/Independent Director
Audit Committee/Independent Director
Chief Executive Officer/Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Authorized Director
There are 6 authorized directors namely Mr. Virat Suwannapasri, Mrs. Kanjana Suwannapasri, Miss Suthida Suwannapasri,
Miss Piyanan Suwannapasri, Mr. Perajed Suwannapasri and Mr. Perapol Suwannapasri. 2 out of 6 authorized directors can
sign the document with company seal to perform business transaction on behalf of the company, but Mr. Virat Suwannapasri
and Mrs. Kanjana Suwannapasri are not authorized to sign documents together.

Responsibilities of the Board of Directors

1. Care and policies of the company, including policies of the business. Monetary policy Funding Policy Managed funds
The Company's risk management policy.
2. Consider the investment approval by the Budget. The company's investment program and overseeing the project
according to planned.
3. Oversee the operations of the company To be on target or better goals and define solutions to the problems there. To
achieve the goals or more goals.
4. The report provides general information and financial data of the company. To report to shareholders and other
stakeholders or the general public properly. Timely and in accordance with the law.
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5. To acknowledge the critical examination of the Audit Committee. Or the Internal Audit Department The auditors And a
consultant of the Company and is responsible for setting the guidelines for the revision. If the defect was found to be
significant.
6. Reviewing the adequacy and appropriateness. The system of internal control and risk management of the company.
7. The process of creating a high-level executives of the company. In order to replace the continuous (Succession Plan).
8. Appointment of Audit Committee And to approve the authority of the Audit Committee.
9. Appointed board or committee assigned to any one or more persons or other persons to commit any of the Board of
Directors. The delegation of authority such It mandatory Have no authority to approve such person or. Persons who may
have conflict ("A person may have a conflict" shall have the meaning as set out in the announcement of the Securities and
Exchange Commission) the interest or potential conflict of interest in any other company.
Unless the following shall be made only upon approval by the shareholders first. However, the list of persons who may have
a conflict. Stakeholders Or there may be a conflict of interest with the Company or any other company. The member's
interest in the matter. There is no right to vote on the matter.
- The law requires a resolution of the shareholders' meeting.
- The list of stakeholders and within the law. The Securities and Exchange Commission, or the terms of the stock
mentioned must be approved by the shareholders' meeting.
- In addition, the following must be approved by the Board of Directors and the shareholders' meeting by a vote
of not less than three in four of the total votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote. Score
 The sale or transfer of all or a substantial part, to any other person.
 The purchase or acquisition of public companies or private companies by the company.
 The amendment or termination of contracts About the company renting all or part of the delegation
to attend the business management of the company. Or merger with other persons with the purpose of profit and loss.
 Issuing new shares to pay off the creditors of the company according to the equity.
 Reduction of capital By reducing the number of shares Or reduce the par value.
 Increasing or decreasing capital, issuing debentures. The amalgamation or dissolution.
 Other matters according to the law.
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Audit Committee
As at December 31, 2015 the Audit Committee consisted of three persons, the names of the following.
No
Name
Title
1.
Mr. Khan Akaworawit
Chairman of Audit Committee/Independent Director
2.
Miss.Dhollakhanis Thengaummnuay
Audit Committee/Independent Director
3.
Miss Siruswadi Suthiworapunchai
Audit Committee/Independent Director
Remark : * The Audit Committee has the knowledge and experience to review creditability of the financial reports.

Powers and duties of the Audit Committee

Form Board of Directors conference in 2010 No. 4 held on April 28, 2010 also assigned as follow:
1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient,
to determine and internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief
of an internal audit unit or any other unit in charge of and internal audit.
3. To review the performance of the Company to ensure compliance with the Securities and Exchange low, regulations of
The Stock Exchange of Thailand or laws relating to the Company’s business.
4. To consider select and a nominate an external auditor of the Company ,Including recommendation of remuneration of the
external auditor and to attend a meeting with the auditor without the presence of the management so least once a year.
5. To review the connected transactions, or the transaction that may lead to conflicts of interests to ensure that they are in
compliance with the laws and regulations of the Stock Exchange of Thailand and are reasonable and for the highest benefit
of the Company.
6. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report , and Audit Committee’s report which must be signed by the
Chairman of the Audit Committee and should consist of information as follows
 An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report.
 An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system.
 An opinion on the compliance with the law and regulations of The securities and Exchange, and regulations of
the Stock Exchange of Thailand or the laws relating to the Company’s business.
 And opinion on the suitability of and auditor.
 An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests.
 The number of the Audit Committee meeting, and the attendance of such meeting by each committee member.
 An opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance of duties in accordance
with the charter.
 Other transactions which. According to the Audit Committee’s opinion, should be known to the shareholders and
general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company’s board of directors.
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7. Acts as the Nomination Committee To consider and recommend the appointment of a person who is qualified to be
elected as Directors. And senior management positions
8. Serving as board remuneration. To determine the format and presentation of the Remuneration of Directors.
9. Acts as a risk management committee. The risk assessment and proposed risk management to the Board of Directors and
/ or management of the company to put into practice.
10. Perform other tasks as assigned by the Board with the approval of the Audit Committee.

Executive Board
As of December 31, 2015, there are 4 members in executive board namely:
No
Name
Title
1.
Mr. Perajed Suwannapasri
Chief Executive Board/Director
2.
Mr. Perapol Suwannapasri
Director
3.
Mr. Karoon Srivijitranon
Director
4.
Mr. Vissanu Meeyoo
Director

Powers and duties of the Executive Committee

Form Board of Directors conference in 2010 No. 4 held on April 28, 2010 also assigned as follow:
1. Provide the policy and strategic , management structure in the company's operations requiring consistent and support the
economy and the competition that has announced to the shareholders. Presented to the Board for approval.
2. Provide the business plans and business operations in accordance with the objectives assigned by the Board of Directors.
And have the power to supervise the operations management of a company. According to business policies Business plan
and business strategy, the Board of Directors has approved, under the rules and regulations and the Articles of Association.
To be effective Conditions conducive to business operations
3. Provide the structure, organization and administration. To cover the remuneration policy and welfare. Salary structure And
an overview of the recruitment, training, hiring, appointment, transfer, dismissal of employees.
4. Approval and implementation of various financial transactions involving the Company's normal. To limit the regulatory
authority which approved by the Board of Directors. If exceed that amount to be submitted to the approval of the Board of
Directors.
5. To monitor the implementation of the Company targets. According to the business plan is approved.
6. To consider and approve the procurement. Investments Including the trading company's fixed assets. The committee will
submit to the Board of Directors. If the procurement and from investments including the trading company's fixed assets is
beyond the scope and budget assigned by the Board of Directors.

114

ANNUAL REPORT 2015

Gratitude Infinite Public Company Limited

7. To consider the profit or loss of the Company and payment of interim dividend for the year. Propose to the Board of
Directors
8. The Board of Directors also voted in favor of the two directors of the board of directors signed. With company seal the
power of attorney of the company. The appointee can do useful work-related activities in behalf of the official.
9. Perform other duties as assigned from time to time.
The delegation of authority above the board of Directors. It does not include the power to approve any transaction that he or
anyone who may have a conflict of interest or a conflict of interest. (In accordance with the Company and by the Office of
the Securities and Exchange Act) with the Company or its subsidiaries. The transaction will be presented to the Board. To
the Board for approval. The executive directors and persons who may have conflicts of interest will not be entitled to vote at
the meeting of the Board of Directors in such.

Executive officer
As of December 31, 2015, there are 6 executive officers as follows:
No
Name
Title
1.
Mr. Perajed Suwannapasri
Chief Executive Officer
2.
Miss Patcharee Niyompattama
Director of Sales & Marketing
3.
Miss Wanvadee Hongthong
Director of Management Center
4.
Miss Patpimon Tangbanjerdsuk
Purchasing Manager
5.
Miss Wanvadee Hongthong
Accounting & Financial Manager
6.
Mr.Kanapot Authaiwattana
Warehouse & Logistic Manager
7.
Mr.Kunchit Supkun
Inventory Manager

Powers and duties of Chief Executive officer

Form Board of Directors conference in 2010 No. 4 held on April 28, 2010 also assigned as follow:

1. Supervise the business operation of the Company and /or manage the company.
2. The action or practice in accordance with the business plan and budget approved by the Board of Directors.
3. Approve and authorize the disbursement approval to purchase products as a normal business transaction. Purchase of
property and property rental. And to approve financial transactions of the Company in the amount of regulations. Regulatory
authority which approved by the Board of Directors.
4. The power to issue an order declaring the regulations to provide for the policy. And the interests of and to maintain
discipline in the organization work.
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5 Authorized to hire, appoint, dismiss the initial wage offer reward or benefit. Raise the salary and bonus , as well as
appointed representative employers in the provident fund of company. And other of the employees .
6. Authorized to represent the company and the presence of outsiders in related and beneficial to the company.
7. Approval of the appointment of advisors. Essential to the operation of the company.
8 The Company is authorized to administer the affairs of the Company in accordance with the rules, policies, procedures,
rules Meeting of Shareholders. And / or the Board of Directors of the Company in all respects.
The delegation of authority to the Chief Executive Officer or to authorize another person to the Chief Executive Officer's
recommendation. Does not include power and / or authority to approve any transaction that he or anyone who may have a
conflict or a conflict of interest (The Articles of Association by the Office of the Securities and Exchange) with the
Company or subsidiaries. The approval of such must be passed on the Board of Directors and /or The Shareholders' Meeting
consideration and approval in accordance with the Articles of Association and laws. Unless approval is characterized by
normal commercial transaction of the company that is going to comply with the Board of Directors has approved .

The Company Secretary
To enhance the knowledge of the Company Secretary. And Corporate Secretary duties effectively. The company secretary of
the company must pass a training course, such as the basic laws and regulations relating to listed companies, general
practitioners Corporate Secretary As well as attending various seminars Organized by the Stock Exchange of Thailand and
the Thai Institute of Directors (IOD).
The Board of Directors on February 22, 2012 the Board of Directors. Has appointed Ms. Pinyadapat Suwanchanavit
(formerly Miss Piyathida Suwanchana) Company Secretary. A competent Through the training course related to the duties of
the Corporate Secretary. The duty to comply with Section 89/15 of the Securities Exchange Act of 1992 and amended by the
Securities and Exchange Act (No. 4) BE 2008, the duties and responsibilities of the Company Secretary are as follows.
1. A center to store important documents.
2. Registration Committee.
3. Meeting of the Board of Directors and shareholders' meetings. Notice of meeting and Conference reports.
4. The resolutions and policies of the Board and shareholders, executives and associated tracking and resolution of such
policies through the President.
5. Care to disclose information and report to the responsible regulatory authorities in accordance.
6. Laws, regulations and policies, disclosure of the company.
7. Contact and communication with shareholders. To acknowledge the rights Shareholders' equity And company news.
8. Providing news and information to directors On issues related to the business of the company. To undertake the duties of
directors.
9. Other matters as assigned by the Board of Directors.
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Remuneration of Directors and Executives
Compensation in Cash

Remuneration for Board and Committee

The AGM’2015 on April 21, 2015 approved the remuneration of the Board of Directors totaled less than 1.9 million
baht as detailed below.
Position
Chairman of Board
Chairman of Audit
Audit Committee
Director
Director
Committee
Allowance (Baht / month).
41,000
21,000
16,000
8,000
In 2015, the Company had a total of four meetings of the Board and the Compensation Committee are as follows.
Directors' remuneration (Baht)
Number of
Name
Position
Board of
The Audit
Total
Attendees
Directors
Committee
4/4
492,000
492,000
Mr. Jesadavat Priebjrivat
Chairman of Board
Director/ Independent
Director
3/4
252,000
252,000
Mr. Khan Akaworawit
Chairman of Audit
Committee/ Independent
Director
Miss.DhollakhanisThengaummnuay Audit Committee/
3/4
192,000
192,000
Independent Director
Miss Siruswadi Suthiworapunchai Audit Committee/
4/4
192,000
192,000
Independent Director
Mr. Perajed Suwannapasri
Chief Executive Officer
4/4
96,000
96,000
Mr. Virat Suwannapasri
Director
4/4
96,000
96,000
Mrs. Kanjana Suwannapasri
Director
Miss Suthida Suwannapasri
Director
4/4
96,000
96,000
Miss Piyanan Suwannapasri
Director
4/4
96,000
96,000
Mr. Perapol Suwannapasri
Director
4/4
96,000
96,000
Mr. Karoon Srivijitranon
Director
1/4
96,000
96,000
Mr. Vissanu Meeyoo
Director
3/4
96,000
96,000
Total
1,164,000
636,000
1,800,000
Remark:* Ms. Kanchana Suwannapasri not receive allowances from March 2555 onwards, but still serves on the Board of Directors.
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Remuneration for Executives

As at December 31, 2015, the Company's management of 6 persons who served as directors of 1 person who was a
director of another 5 people, the company has to pay compensation to the management of the company as follows.
2013
2014
2015
Remuneration for
No. of
Amount Paid
No. of
Amount Paid
No. of
Amount Paid
Executives
Executives
(Baht)
Executives
(Baht)
Executives
(Baht)
6
5,215,248
6
6,075,000
6
7,728,634
Salary,
Commission and
Bonus*
6
575,677
6
669,000
6
556,620
Other Benefits
(provident fund,
social security
fund and O.T.)
Total
5,790,925
6,744,000
8,285,254

Other remuneration

Other remuneration of Directors
-None-

Other remuneration of Executive
Money fund The company has established a fund to management. The Company contributed in the ratio of 2% -10% of
salary in 2015, the company has contributed to the fund for the six executives a total of 520,500 baht.
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Personnel
As at December 31, 2015 with a staff of 46 people is a permanent staff of 44 employees at the 2 celebrities are as follows.
Number of employees (persons)
As at December 31,
As at December 31,
As at December 31,
2013
2014
2015
16
19
19
12
16
12
6
6
7
6
6
8
40
47
46

Department
Sales & Marketing
Warehouse & Logistics
Accounting and Finance
General Administration
total

Compensation in Cash

The company increased the number of personnel in a warehouse and sales increased. The Company paid a monetary
compensation to non-executive employees, including salaries, commissions, bonus, Provident Fund (Company contributed in
the ratio of 2% -10% of salary) social security fund. And overtime.
Remuneration Paid (Baht)
Type
2013
2014
2015
Salary, commission and bonus
11,362,581.78
15,280,462.73
21,968,422.50
Other Benefits Provident Fund, social securities fund and
O.T. and other fringe benefits

1,614,379.42

719,687.24

1,476,169.75

Total

12,976,961.20

16,000,149.97

23,444,592.25

Other compensation

-NoneThe Company has prepared a book. employee Handbook Distributed to all employees in the organization. Get to
know the rules and benefits will be offered.
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Labor disputes within three years.
- None-

Policy Development

The company has put continuous effort on human resources development in all levels to develop their personal and
organizational skills, knowledge and abilities to accomplish their task effectively, Human resources development plan can be
divided into 3 levels as follows
1. Management Level : Focus on development on management skills, leadership and vision.
2. Supervisor Level : Develop basic management skill such as coaching skills, team building, cooperation and effective
communication both internally and externally. As well as foster learning on specific fields of work.
3. Operation level: Construct knowledge and expertise on each function, motivate employee to develop themselves
continuously and have good attitudes toward executives and the company.
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Stock holdings of directors and management. (Including related persons under Section 258
of the Act. Securities Exchange Act of 1992) in 2015.
Name / Title
1 Mr. Jesadavat Priebjrivat/ Chairman of Board
Director/Independent Director
2 Mr. Khan Akaworawit/ Chairman of Audit
Committee/Independent Director
3 Miss.Dhollakhanis Thengaummnuay/ Audit
Committee/Independent Director
4 Miss Siruswadi Suthiworapunchai/ Audit
Committee/Independent Director
5 Mr. Perajed Suwannapasri/ Chief Executive
Officer/Director
6 Mr. Virat Suwannapasri/ Director
7 Mrs. Kanjana Suwannapasri/ Director
8 Miss Suthida Suwannapasri/ Director
9 Miss Piyanan Suwannapasri/ Director
10 Mr. Perapol Suwannapasri/ Director
11 Mr. Karoon Srivijitranon/ Director
12 Mr. Vissanu Meeyoo/ Director
13 Miss Patcharee Niyompattama/ Director of Sales
& Marketing
14 Miss Wanvadee Hongthong/ Director of
Management Center
15 Miss Patpimon Tangbanjerdsuk/ Purchasing
Manager
16 Mr.Kanapot Authaiwattana/ Warehouse &
Logistic Manager
17 Mr.Kunchit Supkun/ Inventory Manager

January 1, 2015
-

Number of shares (shares).
Changes during the year December 31, 2015
+ Buy more - Sold out
-

-

-

-

-

550,856

178,891

51,733

678,014

-

-

-

-

3,379,064

1,437,897

-

4,816,961

2,327
2,327
2,327
2,327
-

-

-

2,327
2,327
2,327
2,327
-

-

10,000

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Corporate Governance
Corporate Governance Policy

This policy is an integral part of the company’s value system to operate business and support continuous and
sustainable growth of the company. To ensure that these basic tenets of corporate governance are met, internal control and
internal audit procedure are taken into account. The Board regularly evaluates the effectiveness of internal control system on
yearly basis in order to ensure that the company operates the business in the framework of good corporate governance
mandated by Stock Exchange of Thailand and will be disclosed in annual report as and form 56-1.
The Board of Director regularly reviews and reaffirms that business practices are implemented in the framework of
this policy. In addition, after the company as been registered in Stock Exchange of Thailand, we strictly follow the rules and
regulation imposed by SEC and SET.

Code of Ethics

Code of Ethics for the Board, executive and employee has been defined to ensure that all related parties perform
their duties with honesty and treat all groups of stakeholder equally and fairly. Everyone in the company is committed to
strictly follow this guideline.

Conflict of Interest

The guideline to avoid conflict of interest is on the ground that any business transaction must be performed for the
utmost benefits of the company. The parties involving in any action that may incur conflict of interest should report to the
company about particular action and should not participate in the approval process of such transaction.
The Audit Committee will submit the details on related transactions that may cause conflict of interest to the Board
of Director to find out appropriate solution discreetly. Our business practices are strictly complied with the rules and
regulations mandated by SET to treat the parties that may cause conflict of interest will be submitted to SET as required and
will be disclosed in financial statement, annual report as and form 56-1.
Directors and executives are required to report to stakeholders and the Update are updated every time a change in
the hunt. The report by the stakeholders will be kept at the company secretary. With a copy to the Chairman of the Board and
Chairman of the Audit Committee informed every time.
Board of Director appointed 2 subcommittees which are Audit Committee and Executive Board to direct business
strategy and monitor business performance. The roles and responsibilities of Board of Director, Audit Committee and
Executive Board have been clearly defined and each entity is independent to make decision and express their initiatives and
vision. The details mentioned under Section 8 management structure.
Audit Committee
: There are 3 audit committees who are assigned to review specific issue and report to
Board of Director as required. Following authority and function which mentioned
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including internal control by Assist. Prof. Dhollakhanis Thengaummnuay 1 of the 3
members who has knowledge and experience are responsible for reviewing the financial
budget.
Executive Board
: There are 4 members in Executive Board who is responsible to facilitate business
performance within the authority assigned by Board of Director Such as authorize in
transactions with financial institutions.
In addition, the person holding the position of Chairman of Board of Director cannot hold the position of Chief
Executive Officer in order to prevent unlimited power of each individual. Board of Director is authorized to screen and elect
the candidate to fill in these positions.
Secretary to Board of Director is responsible to inform and advice Board of Director on the rules and regulation to
be abided, facilitate the work of Board of Director as well as follow up the progress on the issue assigned by Board of
Director.

Election of Directors and senior management.
Nomination of Directors

The selection of individuals to serve as directors of the company. Although not yet appointed a Nominating
Committee (Nominating Committee) The Board of Directors will consider the criteria and procedures for selection. The
Board will consider selection criteria specified by Section 68 of the Companies Act 2535 and the Securities and Exchange
Commission related. It also highlights the experience, knowledge and ability. then the list of nominees to the shareholders
for approval.
In the election of the Board of Directors The general meeting of shareholders shall appoint. The majority of the
rules and procedures as follows.
1. The shareholder has one vote for each share held.
2. A meeting of shareholders to elect directors of those individuals who have been nominated as directors by the
shareholders. The shareholders in the meeting have right to vote for people to be director in Board of Directors. The
shareholder has one vote for each share held in the voting for the person who has been nominated for each director. And the
vote could not be split
3. The person who receives the most to the least votes respectively was elected as a director follow by the number
of directors to be elected at the general meeting of shareholders. In case of a person who has been elected has an equal votes
but exceed the number of positions, the Chairman of the meeting would be act as an arbiter to get the exact amount of the
directors.

123

ANNUAL REPORT 2015

Gratitude Infinite Public Company Limited

Nomination of Committee / Independent Director.

Board of Directors are an authority appoint the Audit Committees which have not less than 3 persons and
nominated from independent directors. And one of those who have been selected as Audit Committee must be people with
expertise in accounting or finance. When the position is vacant to less than 3 members, the Board of Directors or the
shareholders must be elect the new member within 3 months from the date of the audit committee has fewer than 3 people.

Nomination of The executive level.

The Board of Directors is authorized to appoint the executive level. And those recruited as Chief Executive Officer
has to be capable of management, leadership and has the leadership vision of the organization to carry out the policies of the
business as well.

Overseeing the operations of its subsidiaries.

A subsidiary company to produce nutritional products. The subsidiary regulated by the CEO, the company has sent
individuals to serve as directors of the Company.
1) Las Norwich Laboratories Limited number 2 out of 3 people is 67 percent.

Control of insider information and company secrets.

The Board of Directors has established measures to prevent wrongful use of inside information (Insider Trading) of
the individual concerned. The directors, executive officers and employees of the Group related information. (Including
spouses and minor children of such persons). The penalty was imposed on the disclosure of information. Or bringing the
company to use for their own benefit, then policies to prevent inside information to good use. The company announced on its
website to the management and staff get to know each other.
As well as providing a better understanding of the company's board and management. In previous reports to the
Securities Commission Securities and Exchange Commission (SEC) under Section 59 of the Securities Exchange Act of
1992. As well as to inform and regulations of the SEC and the SET. To its Board of Directors And management as it has
been informed by the authorities on an ongoing basis. The Company The Company also has a policy to disclose or report
stock trading or holding shares of the Company to the Board. And cooperation in informing the Board about trading the
stock at least one day prior to the transaction. The reported purchase or sale of such shares shall include a list of related
persons under Section 258 of the Act. Securities and Exchange Act of 1992.
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The remuneration of the auditor

In 2015, the total remuneration of the auditors (Audit fee) are offered.
1. The audit fee of 450,000 baht, 140,000 baht per quarter financial statements the auditors of subsidiary 140,000
baht, Total 1,010,000 baht. The parties related to the auditor and the audit firm, Miss Siraporn Ouaanunkun, Mr. Supachai
Phanyawattano and Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn of EY Office Limited. The auditor has been approved by the SEC and
not a person or entity related to the company. The auditor then 5 consecutive years.
2. Other remuneration –No-

Code of Best Practices

Code of Best Practices are an integral part of company’s business practices, aiming to enhance business
opportunities, ensure transparency of the business and to increase efficiency of business management. All steps are taken to
ensure maximum profit to shareholders, investors and all relevant parties. The company’s corporate governance initiatives
are based on 5 components:

1) Shareholder Rights

At our company, the right of shareholders is highly concerned and the company will not conduct any activities to
violate or deprive shareholder right and would encourage the shareholders to exercise their rights. The basic right of
shareholders includes the right to buy, sell and transfer stocks, the right to acquire adequate information about company’s
business performance, the right to receive dividends, the right to appoint or to remove Board and committee, the right for
approval on the appointment of independent auditor and the right to attend and vote in shareholders’ general meeting on
important issues such as dividend payout, to determine or revise the company’s regulation or memorandum of Association,
to increase or decrease capital stock as well as approval on other special occasions
Apart from aforementioned basic rights, the companies also encourage and facilitate the shareholders to exercise
their right by:
 Holding annual shareholders’ general meeting within 4 months after the end of fiscal year. The invitation to the
meeting, meeting agenda together with additional information on business performance will be sent to the shareholders 7
days or 14 days By the standards of the office. Sec., Or SET. Notices will be published in the newspaper for 3 consecutive
days prior to the meeting date at least 3 days. On the agenda will be discussed and objective reasons. Including the opinion of
the committee composed.
 Uploading additional information relevant to meeting agenda in company’s website and informing the
shareholders on the right to attend the meeting as well as the right to vote.
 In case shareholders are not able to attend the meeting, they may appoint proxies to vote for their shares by
signing in the letter of authorization attached to meeting invitation.
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Before general meeting, shareholders can send comment, suggestion or inquiry to company via email address
of company’s Investment Relation Dept, or Secretary to Board of Director.
 During the meeting, shareholders can comment, suggest and make inquiries to the Board and Committee to
ensure that the shareholders have been given substantial information prior to making an approval on any issue. Experts or
specialists on each working field are assigned by Board of Director to answer the question and provide information to
shareholders as required.
 All Board of Direct will participate in the meeting and the shareholders are welcome to ask for information and
details concerning company’s business performance.


2) Equal Treatment to Shareholders

The company is committed to establish equality among all groups of shareholders- consisting of executive
shareholders, non-executive shareholders, foreign shareholders and minority shareholders by following procedure.
 Treat and facilitate all shareholders equally. No action shall be conducted to limit, violate or deprive
shareholder rights.
 Define that voting rights are equal to number of shares held. One share is equivalent to one vote.
 Assign independent directors to take care of minority shareholders and shareholders can send suggestion or
complaints to independent directors who will find proper solution for each issue. In case of complaints, independent director
will review the matter of fact and find the right remedy for such issue. In case there is suggestion relevant to the benefits of
stakeholders or relevant to business performance, independent director will propose this issue to shareholders’ general
meeting for further review in shareholders’ meeting agenda.

3) Role of Stakeholders

The company is aware of the rights of all stakeholders, neither internal stakeholders namely shareholders,
executives and employees working for the company, nor external stakeholders which are business competitors, business
partners and customers. The company realized that cooperation, openness to comments and good relationship with all
stakeholders are essential to operate business as well as to develop and further expand business. All stakeholders will be
treated equally and fairly. Guidelines for dealing with all groups of stakeholders are as follows.
 Shareholders : The Company is a reliable organization for shareholders to invest their money in the business
aiming to achieve long term business growth in compliance to internal control and audit system.
 Employees : The Company recognizes that all employees are one of the most valuable resources to develop
the organization to grow further. Thus the company always supports all staffs to enhance their potential and work as a team
as well as to create pleasant and safe working environment for employee. All employees are treated equally and fairly
accompanied by appropriate remuneration. The Company allows employees to attend training knowledge in various fields.
Related to the work of self-held internally (In-House Training). Or The training was organized by the organization
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(Outsource Training). The company has a knowledge of policies and practices to combat corruption. Corrupt company. The
Board encourages educating and training employees on environmental issues.
 Business Partners : The company treats partners as a supplier fairly. And equal treatment of partners within
the trade honestly. The principles of contractual obligations and commitments to the terms of trade with suppliers strictly. To
develop business relationships that benefit both parties. The company has a policy of recruiting Selection and evaluation of
suppliers. Registration by suppliers (Vendor List) and followed Update the information regularly.
 Creditor : The Company has treated creditors fairly and equally. The policy on the implementation of a fair
and responsible to the creditors. In particular, the terms of guarantee Equity financing And the event of default. And to
disclose the practice to be aware of.
 Competitors : Treat competitors with ethics in business. According to the rules of the competition. By
avoiding competition with dishonest to destroy competitors. มีPolicies and practices relating to intellectual property rights
are not violated. The Company is in the process of monitoring and evaluation to assess the risk of fraud, corruption.
 Customers : The company is committed to producing quality products. And provide better service to
customers. By trading with customers with honesty and fairness.
 Society : The Company recognizes the importance of maintaining the environment of the surrounding
community.
In addition, the Company has provided a channel for all stakeholders to contact / complaints about potential
problems (Whistle Blowing) with the company directly via email. Directly to the Audit Committee Or send a letter to
Secretary of the Company. Independent directors to conduct an investigation and find the right remedies. Or if a
recommendation that the independent directors have determined that it is important to influence stakeholders as a whole. Or
affect the business of the company. Directors will propose at the next shareholders' meeting to consider and determine the
agenda for the AGM. The company has a policy to protect the whistleblower in the crime.
The guidelines to treat all groups of stakeholder are clearly specified in “Code of Ethics” which is distributed to all
parties including board and committee, executives and employees and this is the mission for everyone in the company.

4) Information Disclosure and Transparency

The company is obliged to make full disclosure of accurate and transparent information concerning business
performance such as financial statement and other related documents in accordance with the regulations form SEC and SET.
Other information that would affect company’s stock values or may impact the decision of investor and stakeholders should
also be disclosed fully.
Full information is disclosed to public through a variety of media under the operation of SET or in company’s
website at http:// www.gratitudeinfinite.co.th. Investor relation Dept. is assigned to communicate and respond to inquiries
from investors, shareholders, analyst and related government officials. For further information, please kindly contact Miss
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Wanvadeet Hongthong or Miss Pinyadapat Suwanchanavit Tel 0-2888-6800 or 0-2888-7200 or at email address:
info@gratitudeinfinite.co.th

5) Responsibilities of Board of Director

Board of Director consists of qualified members who gain expertise, skills and wide range of experiences on
business and management. Board of Director is responsible to set overall business direction and strategic goal, supervise
business performance quarterly and monitor internal control and internal audit system to ensure the utmost benefits to the
company and shareholders. The preparation of the business ethics policy and code of conduct manual for members.
Management and staff Disclosed at the company's headquarters and on its website. Are charged with monitoring compliance
with the policy. By rewarding and punishing those who violate or abuse the policy.
As of December 31.2015, there are 12 members of Board of Director consisting of 4 non-executive directors
abided by the guideline that there should be at least 1 out of 3 independent directors from total members in Board of
Director. This is to ensure balance of power to resolve on business and management issue as well as to monitor the
performance of the executives.

Corporate Social Responsibilities : CSR
Overview Policy

The company has a focus on social responsibility. The Board of Directors and executive of the organization to
emphasize the personnel in the organization to work strictly follow by code of ethics and in the good of the business.

Operation and Report

Company's auditors have reviewed the completeness, adequacy of the implementation process. The internal audit
examined the control system in all processes of the company, asses risk, guide the development and following revised
regularly and the preparation of reports to the Board of Directors.

Corporate Social Responsibilities in process

1. Operation of fairness.
The company has set a policy to treat customers and partners equally and fairly. They also allow customers or
partners have complaints or comments. If you find that any of the defects, the company will receive feedback on how to
improve the performance and implement.
2. The anti-corruption corruption
In business, the Company has an internal controls and internal audit to make sure that The performance of all stages
are complete and accurate. Adhere to the Code of Conduct Prevent corruption that may occur. A monitoring system of
internal control by an independent third party and reported to the Audit Committee at all times. The Board of Directors has
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the intention to take the company to join the anti-corruption NGO corrupt by the year 2016, the Company will file an intent
to participate. And targeted to join such a successful private enterprise by the year 2016 as well.
3. Respect for Human Rights
All members of society have equal rights to live in society. These rights must not violate the rights of other
members of society. The Company respects the rights of the individual, such as freedom of peaceful assembly without
weapons. Freedom of religion Freedom of movement and communication. Leave privileges equally in all positions.
Academic freedom The Company supports the training and knowledge related to the work.
4. Fair Treatment of Workers
The wages are paid at the rate specified by law. A safety device for the employees wear during operation are
provided. And returns to employees who can reach the target, would get the additional wages and appropriate welfare.
5. Responsibilities to Consumers
The Company highly concern on the product. By each lot of each product must have a certificate (COA) to
guarantees to customers that will be used or reproduced accurately.
6. Environmental Care
The Company manage waste disposal by an appropriate method, no chemicals causing a problem in the
community.
7. Community development or social
The company always cooperates with the community and society about taking action follow the applicable laws
and regulations that the firm is also involved in tax payment to the public to be used for developing.

Events of Corporate social responsibility (CSR after process).

The Company recognizes the importance of social responsibility. The activities include social responsibility. Are to
donate to the White Heart project, to resist with drug trafficking, donating money to improve the school in three southern
provinces, to donate to charity activities of local communities and supporting the Buddhist activities.
The Company’s business is import of chemical product that involving with environment. The Company always
consider on providing the customer with environmentally product.
The management of the organization All employees can participate in giving feedback to reduce using of paper,
electricity or fuel to get the complaint to modified for living together happily and tidy.
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Share your donations to children.
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Prevention is involved in corruption

The company is committed to operating its business in a transparent manner resist bribery and corruption. This has set as a
policy of the company.
• Do not offer to pay or receive bribes demanded compensation from the other party or the agreement or graft. Other agencies
in all its forms. Whether performed by direct or indirect.
• Do not donation Or pay for the convenience. Or sponsorship of any other person or entity, as a way to pay bribes.
• Do not support money or other benefits. Whether directly or indirectly to political parties. Political group or any person
related to politics. In order to get the benefit of the Company or for the benefit of themselves and their cronies.
In the past, the Company has not been reported or had received complaints about bribery or corrupt.

Internal control and risk management.
Opinion of Board of Directors

The Board of Directors' Meeting No. 1/2559 held on February 24, 2016 by an independent committee of 4
members attended the meeting. The Board has reviewed the Company's internal control system by requesting information
from the management. The conclusion based on the evaluation of internal control systems in different 5 elements.
1. The internal control
2. Risk Assessment
3. Operational Control
4. Information and data communications.
5. Monitoring System
Board of Directors comments that the Company's internal control systems are adequate and appropriate. The
Company has provided adequate personnel to implement the system effectively. To prevent the directors or executive
directors using of assets of the company in wrongful or without power including transactions with persons who may have
conflicts of interest and related party to be sufficient. For another thread, The Board believes that the Company has adequate
internal controls as well.
The auditors of the Company is EY office Company Limited, a review of the quarterly financial statements and
audit for the year ended 2015 give the opinion in the audit report that the Company's internal controls are adequate and
appropriate.
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Opinion of the Audit Committee, which is different from the opinion of the Board of Directors.

The Board of Audit Committee Meeting No. 1/2559 held on February 24, 2016, with the 3 Audit Committee
attended the meeting. The audit committees are jointly assess the adequacy of the internal control systems of the company by
requesting information from the management team. The conclusion is the Company's internal control system is strong
enough and no opinion is different from the opinion of the Board of Directors.

Information officer and head of internal audit and corporate governance practices.

At the Board of Directors on November 12, 2555 at 5/2555 has appointed EL Business Advisory Co., Ltd. to
performing as the internal audit of the Company since October 11, 2555,. And the has assigned Miss. Pornpimon
Songwuttivichai, Managing Director to conduct of the internal audit of the company.
The Audit Committees considered the qualification of EL Business Advisory Co., Ltd and Miss. Pornpimon
Songwuttivichai that are adequate to perform such functions since it is independent and experienced in performing the audit
as well.
However, the consideration and approval of the appointment, removal, transfer the incumbent Head of Internal
Audit of the Company will be approved or not approved by the Board of Directors. The qualification of head of internal audit
attach in appendix 3.

Supervisors of the operation

The Company has not appointed a supervisor of the operation but was assigned to Company secretary shall advise
the rules which the Board of Directors should be identified and done the duty to oversee activities of the Board. Including
control of implementation follow by the resolution of the shareholders' meeting and / or the Board of Directors.
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Related Transaction
Related Transaction with Connected Parties

As of December 31, 2015. The company is related transaction with connected parties as below;
(Unit: Thousand Baht)
2014

2015
Transaction with subsidiary
Lavish laboratory Co., Ltd.
Purchases of finished goods

19

59

Manufacturing wages.

73

-

4

-

5,921

8,350

480

480

Transportation expenses

96

94

Transportation revenue

-

28

3,624

3,230

Purchases of fixed assets

-

390

Sales of finished goods

-

3

10,217

12,603

-

31

Tax is due
Transactions with related companies
Union Petrochemical Public Company Limited
Purchases of finished goods
Rental expenses

Lion Asia (Thailand) Company Limited
Purchases of finished goods

Total purchase (Rent, transportation)
Total sale (Income)

Necessity and reasonableness of the transaction.

The Company has a policy of price and commercial terms with persons who may have a conflict clearly is fair,
reasonable, and beneficial to shareholders. The Audit Committee has reviewed the transactions for the year 2015.
- Selling and purchasing products with inter-company transaction is normal business and pricing based on market
price.
- Rental of warehouse is necessary and reasonably transaction from the past. The rental fee is relevant to market
price and paid as per term and condition.
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- Trade accounts receivable-related companies is reasonably transaction and in accordance to the terms and
conditions giving to all clients customer.
- Trade accounts payable-related company is sensible transaction and in accordance as general credit team.
- Other account payable-related company is reasonably transaction and in accordance to general condition.

Management Discussion and Analysis :MD&A
Business Performance

Sales
Other income
Total revenues
Cost of sales
Selling expenses
Administrative
expenses
Executive’s
remuneration
Other expenses
Total expenses
Finance cost
Income tax expense
Net profit

2013
Separate
Million
%
Baht
665.77 99.29%
4.77
0.71%
670.54 100.00%
544.39 81.19%
21.49 3.20%

2014

2015

Separate
Million
%
Baht
816.54 98.79%
9.98
1.21%
826.52 100.00%
676.27 81.82%
22.77 2.75%

Consolidated
Separate
Million
Million
%
%
Baht
Baht
816.54 98.79% 721.40 95.78%
9.98
1.21% 31.77
4.22%
826.52 100.00% 753.17 100.00%
676.56 81.86% 576.22 76.51%
22.81
2.76% 22.17
2.94%

Consolidated
Million
%
Baht
721.40 95.77%
31.85 4.23%
753.25 100.00%
577.65 76.69%
22.74 3.02%

16.73

2.50%

18.01

2.18%

18.88

2.28%

23.14

3.07%

24.71

3.28%

7.46

1.11%

8.41

1.02%

8.70

1.05%

9.96

1.32%

10.71

1.42%

14.83
604.90
3.45
12.66
49.54

2.21%
90.21%
0.51%
1.89%
7.39%

725.46
4.93
19.40
76.73

87.77%
0.60%
2.35%
9.28%

726.95
4.93
19.40
75.54*

87.95%
0.60%
2.35%
9.14%

631.49
4.48
23.65
93.55

83.84%
0.59%
3.14%
12.42%

635.81 84.41%
4.48 0.59%
23.65 3.14%
90.15* 11.97%

Remark: * Profit attributable to less Non-controlling interests of the subsidiary 0.3 Million Baht in 2014 and 0.85 Million
Baht in 2015
Other income from Gains on exchange, Gains from sales of current and available-for-sale investments and Interest
Other expenses from Loss on exchange, Changes in inventories of raw material and finished goods
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Revenue

The Company generated the revenue of 753.25 Million Baht in 2015, decreased from the revenue earned in 2014
by 8.87% due to the economic downturn resulting in lower sales volume. However, the Company is still able to maintain the
gross profit stably.
For other income in 2015, the Company generated 31.85 Million Baht, increased by 218.82% from the previous
year, resulted from sales of current and available-for-sale investments according to the uncertainty in political problems and
gains on exchange rates from hedge preventive in risk management. As of 2015, the Company gained profit from sales of
current and available-for-sale investments of 27.50 Million Baht, the exchange rate of 0.60 Million Baht, tax income of 0.38
Million Baht, dividend of 0.90 Million Baht, and other income of 2.39 Million Baht.

Cost of Goods Sold

Cost of goods sold in 2015 amounted to 577.65 Million Baht, which was down year on year by 14.62% due the
decrease in oil price and the ability to negotiate for a lower price with foreign suppliers. Since the Company has repaid back
on time, the Company therefore gained more trust from the sellers which made it easier for the Company to negotiate.

Selling and Administrative Expenses

Sales operation cost in 2015 amounted to 22.74 Million Baht, lowered by 0.31% year on year due to the decrease
of the transportation cost regarding the decline in oil price resulting in the lower transportation cost by 14.22% from the year
2014. However, the reason that the total cost of sales operation was decreased only by 0.31% because of a higher number of
human resources aiming to expand the customer base and increase sales volume as well as preparing for the business
expansion in 2015. The Company’s selling and administrative expenses composes of Employee’s salary of 8.85 Million
Baht, Bonuses of 1.52 Million Baht, Commission fee of 3 Million Baht, Transportation cost of 7.18 Million Baht and Other
expenses of 2.19 Million Baht.
Management cost in 2015 amounted to 35.42 Million Baht, which was up from 2014 by 28.43% caused by the
increase of main expenses included as follows:
Employee’s salary and benefit of 5.98 Million Baht, increased by 39.07% from the previous year due to a higher
number of human resources to support the business growth as planned.
Maintenance cost in 2015 amounted to 1.29 Million Baht, risen by 1,072.73% from 2014 due to that in the year
2015, the Company has renovated and repaired the office building as well as constructing more office buildings.
Financial Advisory fee in 2015 amounted to 2 Million Baht, which was up 66.67% year on year due to the increase
of financial information caused from issuing warrants in 2015.
Remuneration cost in 2015 amounted to 10.71 Million Baht, risen from 2014 by 23.10% due to a higher number of
management people and the adjustment of salary and remuneration fee for executives.
Finance cost in 2015 amounted to 4.48 Million Baht, dropped from the previous year by 9.13% due to the
reduction of interest rates of 2015 regarding the new financial policy of Monetary Policy Committee that has announced the
change of interest rates to be 1.5%. Another reason is because of the negotiation with the banks in reducing the Company’s
interest rates as well as the early repayment to lower down the finance cost.
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Corporate income tax in 2015 amounted to 23.65 Million Baht, increased by 21.90% from 2014 due to the increase
of net profit.

Net Profit and Profitability

In 2015, the Company’s net profit (Separate financial statements) amounted to 93.35 Million Baht when compared
to the previous year’s net profit (Separate financial statements) of 76.73 Million Baht, it was increased by 16.82 Million Baht
(+21.92%). However, considering from the consolidated financial statement in 2015 of the Company and its subsidiaries,
both earned net profit of 89.30 Million Baht, and when compared with the year 2014 that generated 75.25 Million Baht, their
net profit has increased by 14.05 Million Baht (+18.67%). The main cause of this increasing occurs from the increase of
gross profit margin resulting from the lower cost of goods sold, the customer base expansion, profit from new products, and
profit for exchange rates.

Key Financial Ratios

In the year 2015, the Company has gross profit margin of 19.93% increased by 17.14% from the year 2014 due to
the lower cost of goods sold related to the decrease in oil price and improved relationship with foreign suppliers resulted
from on-time repayment. The Company is therefore able to negotiate for a lower price. Furthermore, as the sales and finance
team, has been closely monitored on the exchange rates, the sales team could estimate the cost in advance and was able to set
up the selling price in order for maintaining the gross profit margin efficiently.
Return on Asset in 2015 amounted to 16.48%, increased from 2014 by 15.44% due to EBIT that has risen by
17.93% resulting from the lower cost of goods sold and the efficiency in managing selling and administrative expenses.
Return on Equity in 2015 has dropped from 21.50% to 21.06% year on year because of the increase in shareholding
proportion of 85.59%.
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Financial Status

Cash and cash equivalents
Trade account receivablenet
Inventories
Other current assets
Available-for-sale
investments
Investment in subsidiary
company
Property, Plant and
Equipment
Intangible assets
Other non-current assets
Total assets
Short-term loans from
financial institution
Trade and other payables
Other liabilities
Total liabilities
Total shareholders’ equity
Total liabilities and
shareholders’ equity

2013
Separate
Million
%
Baht
184.87 31.12%

2014

Separate
Million
%
Baht
154.38 22.31%

Consolidated
Million
%
Baht
162.02 23.29%

Separate
Million
%
Baht
210.33 28.85%

Consolidated
Million
%
Baht
212.47 29.12%

171.24

28.82%

232.10

33.54%

232.10

33.36%

193.03

26.47%

193.03

26.46%

124.42
1.28

20.94%
0.22%

129.76
2.82

18.75%
0.41%

129.84
3.42

18.66%
0.49%

125.46
0.51

17.21%
0.07%

125.86
1.68

17.25%
0.24%

21.63

3.64%

55.74

8.06%

55.74

8.01%

73.26

10.05%

73.26

10.04%

-

-

20.00

2.89%

-

-

24.00

3.29%

-

-

89.56

15.07%

96.69

13.97%

108.01

15.52%

102.14

14.01%

119.07

16.32%

0.00
1.15
594.15

0.00%
0.19%
100.00%

0.47
691.96

4.11
0.59%
3.68
0.50%
0.07%
0.54
0.08%
0.38
0.05%
0.46
0.07%
100.00% 695.78 100.00% 729.11 100.00% 729.51 100.00%

188.04

31.65%

216.53

31.29%

216.53

31.12%

182.65

25.05%

182.65

25.04%

82.07
6.36
276.47
317.68

13.81%
1.07%
46.53%
53.47%

71.89
21.96
310.38
381.58

10.39%
3.18%
44.86%
55.14%

72.18
21.98
310.69
385.09

10.37%
3.16%
44.65%
55.35%

55.99
19.90
258.54
470.57

7.68%
2.73%
35.46%
64.54%

56.12
19.91
258.68
470.83

7.69%
2.73%
35.46%
64.54%

594.15

100.00%

691.96 100.00% 695.78 100.00% 729.11 100.00% 729.51 100.00%

Total Assets

2015

The Company’s total assets as of 2015 amounted to 728.51 Million Baht, which was up 33.73 Million Baht
(4.85%) year on year. The Company’s total assets comprise of 73.07% of current assets and 26.93% of non-current assets.
The increasing in total assets occurred because of the higher amount of cash that was increased by 31.14% year on year and
the increased amount of Property, Plant and Equipment of 10.24% from constructing additional office buildings, purchasing
more transportation vehicles to support the increased number of sales and administrative workers.
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Total Liabilities

The Company’s total liabilities as of 2015 amounted to 258.68 Million Baht, reduced by 52.01 Million Baht from
the previous year (-16.74%). The Company’s liabilities consist of 34.68% of current liabilities and 0.78% of non-current
liabilities. Current liabilities of the Company include of short-term loans from financial institutions and trade and other
payables in which the amount is lower than the previous year due to early repayments purposing to reduce down the finance
cost. The Company’s non-current liabilities comprise of the long-term employee’s benefit and deferred income tax.

The Shareholders’ Equity

The Company’s equity as of 2015 amounted to 465.98 Million Baht, increased from 2014 by 85.59 Million Baht,
which was up 22.50% year on year resulting from the continuous increase in retained earnings.

Cash Flow Statements

Profit before tax
Net cash flows from (used in) operating
activities
Net cash flows from (used in) investing
activities
Net cash flows from (used in) financing
activities
Net cash flow
Cash and Cash equivalents at end of year

2013
Million Baht
62.20

2014
(Consolidated)
Million Baht
94.65

2015
(Consolidated)
Million Baht
112.95

69.52

15.13

95.28

(24.56)

(46.89)

(14.90)

(4.70)

8.91

(29.93)

40.26
184.87

(22.85)
162.02

50.45
212.47

Remark: Cash flow statements only show the summary

Cash Flow

In 2015, the Company has net cash flows from operating activities of 95.28 Million Baht, increased from 2014 by
80.15 Million Baht (+529.74%) due to the lessening amount of account receivable and inventory of 43.17 Million Baht as
the Company has tightened by shortening the credit period for new customers, including also the management of inventory
that is more efficient.
The Company’s net cash flows from investing activities in 2015 amounted to 14.90 Million Baht due to the
increased expenses of 17.90 Million Baht on office equipment and constructing additional office buildings and for net cash
flows from financing activities of 29.93 Million Baht and the main cause was because of the decreasing in account payable
of 30.61 Million Baht as the Company has made some part of early repayments.
The aforementioned net cash flows of the Company resulted in the remaining cash balance and bank’s deposit of
212.47 Million Baht
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Gratitude Infinite Public Company Limited
and its subsidiary
Report and consolidated financial statements
31 December 2015
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Gratitude Infinite Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Gratitude Infinite Public
Company Limited and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial
position as at 31 December 2015, and the related consolidated statements of comprehensive
income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary
of significant accounting policies and other explanatory information, and have also audited the
separate financial statements of Gratitude Infinite Public Company Limited for the same period.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control
as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require
that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's
judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
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I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for my audit opinion.
Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects,
the financial position of Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiary and of
Gratitude Infinite Public Company Limited as at 31 December 2015, and their financial
performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial
Reporting Standards.
Emphasis of matters
I draw attention to Note 4 to the financial statements regarding the change in accounting policy
regarding the measurement of land. The Company has restated the consolidated and separate
financial statements for the year ended 31 December 2014, presented herein as comparative
information, to reflect the adjustments resulting from such change. The Company has also
presented the separate statement of financial position as at 1 January 2014 as comparative
information, using this accounting policy. My opinion is not qualified in respect of this matter.

Chonlaros Suntiasvaraporn
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523
EY Office Limited
Bangkok: 24 February 2016

2
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiary
Statement of financial position
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

Separate financial statements

31 December 2015 31 December 2014 31 December 2015 31 December 2014
(Restated)

1 January 2014

(Restated)

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

8

212,470,064

162,017,407

210,327,661

154,376,207

184,865,045

Trade receivables

9

193,030,701

232,096,342

193,030,701

232,096,342

171,244,514

Inventories

10

125,856,815

129,837,909

125,462,294

129,762,774

124,417,568

Other current assets
Total current assets

1,676,167

3,425,177

505,873

2,825,635

1,283,269

533,033,747

527,376,835

529,326,529

519,060,958

481,810,396

73,264,000

55,743,480

73,264,000

55,743,480

21,628,000

Non-current assets
Available-for-sale investments

11

Investment in subsidiary company

12

Property, plant and equipment

13

119,074,856

108,013,764

Intangible assets

14

3,682,440

4,110,631

Deferred tax assets

20

Other non-current assets

-

-

-

-

23,999,900

19,999,900

-

102,141,998

96,688,252

89,438,799

-

-

-

-

41,153

-

458,971

536,301

377,421

472,301

1,040,983

Total non-current assets

196,480,267

168,404,176

199,783,319

172,903,933

112,148,935

Total assets

729,514,014

695,781,011

729,109,848

691,964,891

593,959,331

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiary
Statement of financial position (continued)
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

Separate financial statements

31 December 2015 31 December 2014 31 December 2015 31 December 2014
(Restated)

1 January 2014

(Restated)

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Trust receipts

15

182,653,385

216,531,752

182,653,385

216,531,752

188,040,703

Trade and other payables

16

56,115,650

72,176,499

55,987,867

71,892,669

82,067,530

544,090

321,384

544,090

321,384

409,385

11,773,273

9,758,675

11,773,273

9,758,675

3,198,576

1,914,660

7,170,039

1,904,677

7,153,653

1,753,403

253,001,058

305,958,349

252,863,292

305,658,133

275,469,597

964,768

508,858

964,768

508,858

830,242

Current portion of liabilities under hire purchase agreements
Income tax payable
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under hire purchase agreement - net
of current portion
Provision for long-term employee benefits

17

4,230,730

2,505,349

4,230,730

2,505,349

75,326

Deferred tax liabilities

20

484,214

1,716,765

484,214

1,716,765

-

Total non-current liabilities
Total liabilities

5,679,712

4,730,972

5,679,712

4,730,972

905,568

258,680,770

310,689,321

258,543,004

310,389,105

276,375,165

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiary
Statement of financial position (continued)
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

Separate financial statements

31 December 2015 31 December 2014 31 December 2015 31 December 2014
(Restated)

1 January 2014

(Restated)

Shareholders' equity
Share capital

22

Registered
454,029,949 ordinary shares of Baht 1 each
(31 December 2014: 302,687,292 ordinary shares
of Baht 1 each)
(1 January 2014: 212,333,276 ordinary shares
of Baht 1 each)

454,029,949

302,687,292

454,029,949

302,687,292

212,333,276

302,686,717

302,686,633

302,686,717

302,686,633

212,332,877

41,650,577

41,650,493

41,650,577

41,650,493

41,650,493

17,500,000

12,510,000

17,500,000

12,510,000

8,605,996

97,887,684

13,737,838

102,474,481

14,925,046

54,718,529

6,255,069

9,803,614

6,255,069

9,803,614

276,271

465,980,047

380,388,578

470,566,844

381,575,786

317,584,166

4,853,197

4,703,112

-

-

-

Total shareholders' equity

470,833,244

385,091,690

470,566,844

381,575,786

317,584,166

Total liabilities and shareholders' equity

729,514,014

695,781,011

729,109,848

691,964,891

593,959,331

-

-

-

-

-

Issued and fully paid up
302,686,717 ordinary shares of Baht 1 each
(31 December 2014: 302,686,633 ordinary shares
of Baht 1 each)
(1 January 2014: 212,332,877 ordinary shares
of Baht 1 each)
Share premium
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve

18

Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Equity attributable to owners of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiary
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2015

2014

Separate financial statements
2015

2014

Profit or loss:
Revenues
Sales

721,397,261

816,544,797

721,397,261

816,544,797

600,492

580,805

600,492

580,805

24,554,117

4,890,503

24,554,117

4,890,503

6,696,188

4,510,875

6,621,329

4,504,933

753,248,058

826,526,980

753,173,199

826,521,038

577,633,815

675,872,044

576,203,030

675,583,831

16,696

689,567

16,696

689,567

577,650,511

676,561,611

576,219,726

676,273,398

22,738,018

22,809,429

22,174,067

22,767,148

Other income
Gains on exchange
Gains from sales of current and available-for-sale investments
Others
Total revenues
Expenses
Cost of sales
Reduction of cost of inventories to net realisable value

Selling expenses
Administrative expenses

35,424,013

27,575,025

33,094,386

26,415,381

Total expenses

635,812,542

726,946,065

631,488,179

725,455,927

Profit before finance cost and income tax expense

117,435,516

99,580,915

121,685,020

101,065,111

Finance cost

(4,481,255)

Profit before income tax expense
Income tax expense

20

Profit for the year

(4,930,536)

(4,481,255)

(4,930,536)

112,954,261

94,650,379

117,203,765

96,134,575

(23,653,987)

(19,404,719)

(23,653,987)

(19,404,719)

89,300,274

75,245,660

93,549,778

76,729,856

(4,435,681)

11,909,179

(4,435,681)

11,909,179

Other comprehensive income:
Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods:
Gain (loss) on change in value of
available-for-sale investments
Less: Income tax effect

887,136

(2,381,836)

887,136

(2,381,836)

Other comprehensive income to be reclassified to profit or
loss in subsequent periods - net of income tax

(3,548,545)

9,527,343

(3,548,545)

9,527,343

(1,262,929)

(2,011,153)

(1,262,929)

(2,011,153)

Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods
Actuarial loss
Less: Income tax effect

252,586

402,231

252,586

402,231

Other comprehensive income not to be reclassified to profit or
loss in subsequent periods - net of income tax
Other comprehensive income for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiary
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
2015

Note

2014

Separate financial statements
2015

2014

Profit attributable to:
Equity holders of the Company

90,150,189

Non-controlling interests of the subsidiary

(849,915)

75,542,648

93,549,778

76,729,856

88,990,890

84,648,277

(296,988)

89,300,274

75,245,660

85,591,301

83,461,069

Total comprehensive income attributable to:
Equity holders of the Company
Non-controlling interests of the subsidiary

Earnings per share

(849,915)

(296,988)

84,741,386

83,164,081

0.30

0.25

0.31

0.25

0.24

0.25

0.25

0.25

23

Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders of the Company
Diluted earnings per share
Profit attributable to equity holders of the Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiary
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
2015

2014

Separate financial statements
2015

2014

Cash flows from operating activities
Profit before tax

112,954,261

94,650,379

117,203,765

96,134,575

Adjustments to reconcile profit before tax to net cash
provided by (paid from) operating activities:
Reversal allowance for doubtful account

(15,000)

Depreciation and amortisation
Reduction of cost of inventories to net realisable value
Gain on sales of available-for-sale investments
Gain on sales of current investments
Gain on sales of equipment
Interest expenses

6,412,349

6,999,476

16,696

689,567

16,696

689,567

(24,554,248)

(4,559,154)

(24,554,248)

(4,559,154)

-

(331,349)

-

(331,349)

(12,020)

(23,361)

(12,020)

(23,361)

(2,781,918)

Provision for long-term employee benefits

-

7,400,450

(387,561)

Unrealised loss on exchange

(15,000)

8,264,022

4,481,255

Interest income

-

4,930,536
(477,990)
3,059,783

4,481,255
(380,553)
(2,781,918)

4,930,536
(477,990)
3,059,783

462,452

418,870

462,452

418,870

98,427,939

105,757,731

100,832,778

106,840,953

39,207,507

(60,979,431)

39,207,507

(60,979,431)

Inventories

3,964,398

(6,109,908)

4,283,784

(6,034,773)

Other current assets

1,750,910

(2,225,791)

2,321,682

(1,626,250)

Profit from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade receivables

Other non-current assets

77,330

504,681

94,880

568,681

Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables
Other current liabilities
Cash flows from operating activities

(16,678,333)

(9,354,267)

(16,522,287)

(9,638,097)

(5,566,390)

5,416,717

(5,560,006)

5,400,332

121,183,361

Cash paid for interest expenses
Cash paid for income tax expense
Net cash flows from operating activities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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33,009,732

124,658,338

34,531,415

(4,170,224)

(4,887,409)

(4,170,224)

(4,887,409)

(21,732,219)

(12,990,936)

(21,732,219)

(12,990,937)

95,280,918

15,131,387

98,755,895

16,653,069
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiary
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2015
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
2015

2014

Separate financial statements
2015

2014

Cash flows from investing activities
Acquisition of equipment

(17,904,447)

(17,535,346)

(10,873,619)

(14,265,197)

Acquisition of land and buildings

-

(8,285,062)

-

-

Cash paid for intangible assets

-

(4,281,907)

-

-

Proceed from sales of equipment

19,544

39,630

19,544

39,630

385,641

486,505

378,633

486,505

Cash received from sales of current investments

-

55,331,349

-

55,331,349

Increase in current invesments

-

(55,000,000)

-

(55,000,000)

Interest income

Cash received from sales of available-for-sale investments
Increase in investment in available-for-sale securities
Cash paid for investment in subsidiary

68,939,930

31,681,075

68,939,930

31,681,075

(66,341,882)

(49,328,223)

(66,341,882)

(49,328,223)

(4,000,000)

(19,999,900)

-

Net cash flows used in investing activities

-

(14,901,214)

(46,891,979)

(11,877,394)

(51,054,761)

-30,605,831

24,998,253

(30,605,831)

24,998,253

-

-19,275

-

(19,275)

(321,384)

-409,467

(321,384)

(409,467)

Cash flows from financing activities
Increase (decrease) in trust receipts
Cash paid for accounts payable - fixed assets
Repayment of liabilities under hire purchase agreement
Proceed from exercised warrants

168

-

168

-

-

-20,656,657

-

(20,656,657)

1,000,000

5,000,100

-

-

(29,927,047)

8,912,954

(30,927,047)

3,912,854

50,452,657

(22,847,638)

55,951,454

(30,488,838)

Cash and cash equivalents at beginning of year

162,017,407

184,865,045

154,376,207

184,865,045

Cash and cash equivalents at end of year

212,470,064

162,017,407

210,327,661

154,376,207

-

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

Dividend paid
Cash received from non-controlling interests of the subsidiary
Net cash flows from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

Supplemental cash flows information
Non-cash transactions
Acquisition of assets through hire purchase agreement

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

-

of the subsidiary from investment in the subsidiary (Note12)

149

-

the measurement of land (Note 4)

of the subsidiary from capital increase in the subsidiary (Note12)

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

Balance as at 31 Decemebr 2015

Statutory reserve (Note 18)

Ordinary shares issuance from exercised warrant (Note 21)
41,650,577

-

302,686,717

84

-

-

-

-

41,650,493

-

41,650,493

84

-

-

Total comprehensive income for the year

Increase in equity attributable to non-controlling interest

-

Other comprehensive income for the year

302,686,633

Profit for the year

Balance as at 1 January 2015 - as restated

-

302,686,633

Balance as at 1 January 2015

Cumulative effect of change in accounting policy regarding

302,686,633

Balance as at 31 Decemebr 2014
41,650,493

-

-

Statutory reserve (Note 18)

-

90,353,756

Stock dividend

-

-

-

-

-

41,650,493

Cash dividend

Dividend paid (Note 26)

-

-

Total comprehensive income for the year

Increase in equity attributable to non-controlling interest

-

Other comprehensive income for the year

212,332,877

41,650,493

17,500,000

4,990,000

-

-

-

-

-

12,510,000

-

12,510,000

12,510,000

3,904,004

-

-

-

-

-

-

8,605,996

-

8,605,996

97,887,684

(4,990,000)

-

-

89,139,846

(1,010,343)

90,150,189

13,737,838

-

13,737,838

13,737,838

(3,904,004)

(90,353,756)

(20,656,657)

-

73,933,726

(1,608,922)

75,542,648

54,718,529

-

54,718,529

Unappropriated

6,255,069

-

-

-

(3,548,545)

(3,548,545)

-

9,803,614

-

9,803,614

9,803,614

-

-

-

-

9,527,343

9,527,343

-

276,271

-

276,271

investments

statutory reserve

Share premium

share capital
212,332,877

available-for-sale

Appropriated -

fully paid-up

Surplus on changes

-

-

-

-

-

-

-

-

(99,810)

99,810

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(99,810)

99,810

assets

revaluation of

Surplus on

6,255,069

-

-

-

(3,548,545)

(3,548,545)

-

9,803,614

(99,810)

9,903,424

9,803,614

-

-

-

-

9,527,343

9,527,343

-

276,271

(99,810)

376,081

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity
Other comprehensive income

in values of

Retained earnings

Equity attributable to owners of the Company

Consolidated financial statements

Issued and

Profit for the year

Balance as at 1 January 2014 - as restated

the measurement of land (Note 4)

Cumulative effect of change in accounting policy regarding

Balance as at 1 January 2014

For the year ended 31 December 2015

Statement of changes in shareholders' equity

Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiary

Total equity

465,980,047

-

168

-

85,591,301

(4,558,888)

90,150,189

380,388,578

(99,810)

380,488,388

380,388,578

-

-

(20,656,657)

-

83,461,069

7,918,421

75,542,648

317,584,166

(99,810)

317,683,976

the Company

owners of

attributable to

-

-

-

4,853,197

-

-

1,000,000

(849,915)

-

(849,915)

4,703,112

-

4,703,112

4,703,112

-

-

-

5,000,100

(296,988)

-

(296,988)

subsidiary

interests of the

to non-controlling

Equity attributable

-

470,833,244

-

168

1,000,000

84,741,386

(4,558,888)

89,300,274

385,091,690

(99,810)

385,191,500

-

385,091,690

-

-

(20,656,657)

5,000,100

83,164,081

7,918,421

75,245,660

317,584,166

(99,810)

317,683,976

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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Balance as at 31 December 2015

Statutory reserve (Note 18)
302,686,717

41,650,577

-

-

84

84

-

Ordinary shares issuance from exercised warrant (Note 21)

Total comprehensive income for the year

-

-

Profit for the year

Other comprehensive income for the year

41,650,493

-

41,650,493

302,686,633

-

41,650,493

-

90,353,756

302,686,633

-

302,686,633

Balance as at 1 January 2015 - as restated

the measurement of land (Note 4)

Cumulative effect of change in accounting policy regarding

Balance as at 1 January 2015

Balance as at 31 December 2014

Statutory reserve (Note 18)

Stock dividend

Cash dividend

-

-

-

41,650,493

-

41,650,493

-

-

Other comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year

Dividend paid (Note26)

-

212,332,877

-

212,332,877

17,500,000

4,990,000

-

-

-

-

12,510,000

-

12,510,000

12,510,000

3,904,004

-

-

-

-

-

8,605,996

-

8,605,996

Appropriated statutory reserve

Share premium

fully paid-up

102,474,481

(4,990,000)

-

92,539,435

(1,010,343)

93,549,778

14,925,046

-

14,925,046

14,925,046

(3,904,004)

(90,353,756)

(20,656,657)

75,120,934

(1,608,922)

76,729,856

54,718,529

-

54,718,529

Unappropriated

6,255,069

-

-

(3,548,545)

(3,548,545)

-

9,803,614

-

9,803,614

9,803,614

-

-

-

9,527,343

9,527,343

-

276,271

-

276,271

investments

available-for-sale

in values of

Surplus on changes

-

-

-

-

-

-

-

(99,810)

99,810

-

-

-

-

-

-

-

-

(99,810)

99,810

of assets

revaluation

Surplus on

Other comprehensive income

6,255,069

-

-

(3,548,545)

(3,548,545)

-

9,803,614

(99,810)

9,903,424

9,803,614

-

-

-

9,527,343

9,527,343

-

276,271

(99,810)

376,081

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity

Separate financial statements

Retained earnings

share capital

Issued and

Profit for the year

Balance as at 1 January 2014 - as restated

the measurement of land (Note 4)

Cumulative effect of change in accounting policy regarding

Balance as at 1 January 2014

For the year ended 31 December 2015

Statement of changes in shareholders' equity

Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiary

-

470,566,844

-

168

88,990,890

(4,558,888)

93,549,778

381,575,786

(99,810)

381,675,596

-

381,575,786

-

-

(20,656,657)

84,648,277

7,918,421

76,729,856

317,584,166

(99,810)

317,683,976

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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Gratitude Infinite Public Company Limited
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2015
1.

General information
Gratitude Infinite Public Company Limited (“the Company”) is a public company
incorporated and domiciled in Thailand. Its parent company is Union Petrochemical Public
Company Limited, which was a public company incorporated in Thailand. The Company is
principally engaged in the supply and distribution of chemical products. Its registered office
is located at No.9/8 Moo 5, Salathammasop, Taweewattana district, Bangkok.

2.

Basis of preparation

2.1

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting
Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their
presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the
Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the
Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of
the Company. The financial statements in English language have been translated from the
Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.

2.2

Basis of consolidation
a)

The consolidated financial statements include the financial statements of Gratitude
Infinite Public Company Limited (“the Company”) and the following subsidiary
company (“the subsidiary”):
Country of
Company’s name

Lavish Laboratory Company Limited.
(Formerly known as “Gratitude
Supplement Company Limited”)

Nature of business

Production and

incorporation

Thailand

Shareholding percentage
2015

2014

Percent

Percent

79.99

79.99

distribution of
supplementary

On 22 July 2014, the Company established a new subsidiary company, Lavish
Laboratory Company Limited. Therefore, the consolidated financial statements for the
year 2014 had been prepared for the first time.

1
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b)

Gratitude Infinite Public Company Limited

The Company is deemed to have control over an investee or subsidiary if it has rights,
or is exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it has the
ability to direct the activities that affect the amount of its returns.

c)

The subsidiary is fully consolidated, being the date on which the Company obtains
control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases.

d)

The financial statements of the subsidiary are prepared using the same significant
accounting policies as the Company.

e)

Material balances and transactions between the Company and its subsidiary company
have been eliminated from the consolidated financial statements.

f)

Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the
subsidiary that are not held by the Company and are presented separately in the
consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statement of financial
position.

2.3

The separate financial statements present investments in subsidiary under the cost method.

3.

New financial reporting standards
Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current
accounting year and those that will become effective in the future.
(a) Financial reporting standards that became effective in the current accounting year
The Company and its subsidiary have adopted the revised (revised 2014) and new
financial reporting standards issued by the Federation of Accounting Professions
which become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2015. These
financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding
International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed
towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and
accounting guidance to users of standards. The adoption of these financial reporting
standards does not have any significant impact on the financial statements of the
Company and its subsidiary. However, some of these standards involve changes to
key principles, which are summarised below:
TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits
This revised standard requires that the entity recognise actuarial gains and losses
immediately in other comprehensive income while the former standard allowed the
entity to recognise such gains and losses immediately in either profit or loss or other
comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss.
This revised standard does not have any impact on the financial statements as the
Company and its subsidiary already recognised actuarial gains and losses
immediately in other comprehensive income.
2
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TFRS 10 Consolidated Financial Statements
TFRS 10 prescribes requirements for the preparation of consolidated financial
statements and replaces the part dealing with consolidated financial statements as
included in TAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements. This standard
changes the principles used in considering whether control exists. Under this
standard, an investor is deemed to have control over an investee if it has rights, or is
exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it has the
ability to direct the activities that affect the amount of its returns, even if it holds less
than half of the shares or voting rights. This important change requires the
management to exercise a lot of judgement when reviewing whether the Company
and its subsidiary have control over the investees and determine which entities have
to be included for preparation of the consolidated financial statements.
This standard does not have any impact on the financial statements of the Company
and its subsidiary.
TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
This standard stipulates disclosures relating to an entity’s interests in subsidiary, joint
arrangements and associates, including structured entities. This standard therefore
has no financial impact to the financial statements of the Company and its subsidiary.
TFRS 13 Fair Value Measurement
This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates
disclosures related to fair value measurements. Entities are to apply the guidance
under this standard if they are required by other financial reporting standards to
measure their assets or liabilities at fair value. The effect of the change from the
adoption of this standard is to be recognised prospectively.
This standard does not have any significant impact on the financial statements of
the Company and its subsidiary.
(b) Financial reporting standards that will become effective in the future
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of
the revised (revised 2015) and new financial reporting standards and accounting
treatment guidance which is effective for fiscal years beginning on or after 1 January
2016. These financial reporting standards were aimed at alignment with the
corresponding

International

Financial

Reporting

Standards.

The

Company’s

management believed that the revised and new financial reporting standards and
accounting treatment guidance will not have any significant impact on the financial
statements when it is applied.
3
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4.

Gratitude Infinite Public Company Limited

Change in accounting policy regarding the measurement of land
In the current year, the Company has changed its accounting policy regarding the
measurement of land from a revaluation basis to a cost basis. In this regard, the Company
restated the prior year’s financial statements as though land had originally been valued
using the cost basis. The change has no effect to profit as previously reported. The
cumulative effect of this change in accounting policy has been presented under the heading
of “Cumulative effect of change in accounting policy regarding the measurement of land” in
the statements of changes in shareholders’ equity.
The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statement
of change in shareholder equity are summarised below.
(Unit: Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

31 December

31 December

31 December

31 December

1 January

2015

2014

2015

2014

2014

(124,763)

(124,763)

(124,763)

(124,763)

(124,763)

24,953

24,953

24,953

24,953

24,953

99,810

99,810

99,810

99,810

99,810

Statements of financial position
Decrease in land
Decrease in deferred tax liabilities
Statements of changes in shareholders’ equity
Decrease in surplus on revaluation of fixed asset

5.

Significant accounting policies

5.1

Revenue recognition
Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the
goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax,
of goods supplied after deducting discounts and allowances.

5.2

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal
restrictions.

5.3

Trade and other receivables
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful
accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables.
The allowance is generally based on collection experience and analysis of debt aging.
4
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5.4

Gratitude Infinite Public Company Limited

Inventories
Finished goods are valued at the lower of cost (first-in, first-out basis) and net realisable
value. Such cost includes all production costs and attributable factory overheads.
Raw materials and packing materials are valued at the lower of cost (first-in, first-out basis)
and net realisable value and are charged to production costs whenever consumed.

5.5

Investments
a)

Investments in money market fund, which are classified as cash and cash equivalents,
are stated at fair value. Changes in the fair value of these investments are recorded in
profit or loss.

b)

Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair
value of these securities are recorded in other comprehensive income, and will be
recorded in profit or loss when the securities are sold.

c)

Investment in subsidiary presented in the separate financial statements is stated at
cost net of allowance for impairment loss (if any).

The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working
day of the year. The fair value of unit trusts is determined from their net asset value.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments
will be readjusted to their fair value as at the reclassification date.The difference between
the carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification are
recorded in profit or loss or recorded as other components of shareholders’ equity, depending
on the type of investment that is reclassified.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying
amount of the investment is recognised in profit or loss.
5.6

Property, plant and equipment/Depreciation
Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).
Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the
straight-line basis over the following estimated useful lives:
Buildings and building improvements

-

20

years

Machinery and equipment

-

3 - 10

years

Furniture and office equipment

-

3-5

years

Motor vehicles

-

5

years

No depreciation is provided on land and assets under installation.
5
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Intangible assets
The intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and impairment
losses (if any).
The intangible assets are the operation licenses. Intangible assets with finite lives are
amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment
whenever there is an indication that the intangible assets may be impaired. The
amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at
least at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.
A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:
Useful lives
Operation licenses

5.8

10 years

Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the
Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the
Company.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a
voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key
management personnel, directors, and officers with authority in the planning and direction
of the Company’s operations.

5.9

Long-term leases
Leases of motor vehicle which transfer substantially all the risks and rewards of ownership
are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair
value of the leased motor vehicle and the present value of the minimum lease payments.
The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in long-term
payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease period. The
motor vehicle acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the motor
vehicle.
Leases of building and motor vehicles which do not transfer substantially all the risks and
rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are
recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term.
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5.10 Foreign currencies
The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also
the Company’s functional currency. Items of each entity included in the consolidated
financial statements are measured using the functional currency of that entity.
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the
date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are
translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
5.11 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company and its subsidiary perform impairment
reviews in respect of the property, plant and equipment and other intangible assets
whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An
impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the
higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the
carrying amount.
An impairment loss is recognised in profit or loss.
5.12 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as
expenses when incurred.
Post-employment benefits
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly
contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust
fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans
The Company has obligations in respect of the severance payments. It must make to
employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance
payment obligations as a defined benefit plan.

7
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The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified
independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately
in other comprehensive income.
5.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company and its subsidiary have a present obligation as
a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic
benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the
amount of the obligation.
5.14 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and
deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the
taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets
and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax
rates enacted at the end of the reporting period.
The Company and its subsidiary recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary
differences while they recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences to
the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which such
deductible temporary differences can be utilised.
At each reporting date, the Company and its subsidiary review and reduce the carrying
amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable
profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.
The Company and its subsidiary record deferred tax directly to shareholders' equity if the tax
relates to items that are recorded directly to shareholders' equity.
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5.15 Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an
orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date.
The Company and its subsidiary apply a quoted market price in an active market to measure
their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial
reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or
when a quoted market price is not available, the Company and its subsidiary measure fair
value using valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the
use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be
measured at fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial
statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on
categorise of input to be used in fair value measurement as follows:
Level 1 -

Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or
liabilities

Level 2 -

Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or
indirectly

Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
At the end of each reporting period, the Company and its subsidiary determine whether
transfers have occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and
liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a
recurring basis.
6.

Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at
times requires management to make subjective judgements and estimates regarding
matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported
amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant
judgements and estimates are as follows:
Property plant and equipment / Depreciation
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make
estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review
estimate useful lives and residual values when there are any changes.

9
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Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future
salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
7.

Related party transactions
During the years, the Company and its subsidiary have significant business transactions
with related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary
course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon
between the Company and those related parties.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2014

2015

2015

2014

Transfer pricing policy

Transaction with subsidiary
(eliminated from the consolidated
financial statements)
Purchases of finished goods

-

-

19

59

Similar to market price

Manufacturing service

-

-

73

-

Similar to market price

5,921

8,350

5,921

8,350

Similar to market price

480

480

480

480

Contract price

96

94

96

94

Contract price

-

28

-

28

Contract price

-

3

-

3

Similar to market price

3,624

3,231

3,624

3,231

Similar to market price

-

390

-

390

Similar to market price

Transactions with parent company
Purchases of finished goods
Rental expenses
Transportation expenses
Transportation revenue
Transactions with related companies
Sales of finished goods
Purchases of finished goods
Purchases of fixed assets

10
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As at 31 December 2015 and 2014, the balances of the accounts between the Company
and those related parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

2014

Trade accounts payable - related parties (Note 16)
Subsidiary
Lavish Laboratory Company Limited

-

-

87

48

1,998

2,173

1,998

2,173

1,760

171

1,760

171

3,758

2,344

3,845

2,392

40

75

40

75

Directors

543

80

543

80

Total amounts due to related parties

583

155

583

155

Parent company
Union Petrochemical Public Company Limited
Related company
Lion Asia (Thailand) Company Limited
Total trade accounts payable - related parties

Amounts due to related parties (Note 16)
Parent company
Union Petrochemical Public Company Limited

Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2015 and 2014, the Company had employee benefit
expenses of their directors and management as below.
(Unit: Thousand Baht)

Short-term employee benefits

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

8,907

7,029

8,159

6,744

314

290

314

290

9,221

7,319

8,473

7,034

Post-employment benefits
Total

2014

11
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Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

Cash

2014

2014

32

10

26

5

49,037

28,716

46,901

21,080

162,500

132,000

162,500

132,000

901

1,291

901

1,291

Money market fund - fair value

163,401

133,291

163,401

133,291

Total

212,470

162,017

210,328

154,376

Bank deposits
Money market fund - at cost
Add: Unrelated gain an changes in value
of investment

As at 31 December 2015, bank deposits in saving accounts carried interests between 0.375
and 1.500 percent per annum (2014: between 0.375 and 0.625 percent per annum).
9.

Trade receivables
The outstanding balances of trade receivables as at 31 December 2015 and 2014 are
aged, based on due date, as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

134,145

148,307

134,145

148,307

58,639

78,915

58,639

78,915

247

1,715

247

1,715

-

3,159

-

3,159

178

193

178

193

193,209

232,289

193,209

232,289

(178)

(193)

(178)

(193)

193,031

232,096

193,031

232,096

Trade accounts receivable - unrelated parties
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade accounts receivable - unrelated parties
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Inventories
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Reduction of cost
of inventories to
net realisable value

Cost
2015
Raw materials

2014

2015

2014

66

63

Finished goods

108,965

102,703

Goods in transit

17,489

27,755

-

221

289

4

Packing materials

Supplies
Total

2015

63

107,976

101,731

-

17,489

27,755

-

-

221

289

-

-

-

4

-

101

-

-

-

101

-

126,846

130,810

125,857

129,838

(989)

(989)

-

2014

66

Work in progress

-

Inventories - net

(972)

(972)

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Reduction of cost
of inventories to
net realisable value

Cost
2015

2014

Finished goods

108,741

102,691

Goods in transit

17,489

27,755

-

221

289

-

126,451

130,735

Packing materials
Total

2015

2014

(989)

(989)

Inventories - net
2015

2014

107,752

101,719

-

17,489

27,755

-

221

289

125,462

129,763

(972)

(972)

During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 0.73 million
(2014: Baht 1.08 million), to reflect the net realisable value. This was included in cost of
sales. In addition, the Company reversed the write-down of cost of inventories by Baht 0.71
million (2014: Baht 0.39 million), and reduced the amount of inventories recognised as
expenses during the year.
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Available-for-sale investments
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated/Separate financial statements
Unrealised gain on
changes in value of
Type of investments

Cost

investment

2015

2014

Available-for-sale securities

65,445

43,489

Total

65,445

43,489

2015

Carrying amount

2014

2015

2014

7,819

12,254

73,264

55,743

7,819

12,254

73,264

55,743

During the year 2015, the Company sold available-for-sale securities with book values
totaling Baht 68.9 million (2014: Baht 31.7 million) and recognised gains (after tax) on the
sales amounting to Baht 19.6 million in profit or loss (2014: Baht 3.7 million). This amount
included gains transferred from gain on revaluation of available-for-sale securities in other
comprehensive income, amounting to Baht 9.7 Million (after tax) (2014: Baht 0.3 million).
12.

Investment in subsidiary
Details of investment in subsidiary as presented in separate financial statements are as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Carrying amounts based
Company’s name

Paid-up capital
2015

Shareholding percentage

2014

2015

2014

(percent)

(percent)

79.99

79.99

on cost method
2015

2014

23,999

19,999

23,999

19,999

Lavish Laboratory Company Limited
(Formerly known “Gratitude
Supplement Company Limited”)

30,000

25,000

Total investment in subsidiary

On 23 June 2014, the Company’s Board of directors’ meeting had approved the investment
plan for establishment of new subsidiary company, Lavish Laboratory Company Limited,
which has a registered capital of Baht 25 million (250,000 ordinary shares, Baht 100 per
share). The new subsidiary company had been registered on 22 July 2014 and the
Company holds 79.99 percent of its ordinary shares.
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During second quarter of 2015, the Company made the additional investment in subsidiary,
Lavish Laboratory Company Limited (Formerly known “Gratitude Supplement Company
Limited”) amounting to Baht 4 million to maintain the existing shareholding since the
subsidiary increased its registered capital from Baht 25 million (250,000 ordinary shares of
Baht 100 each) to Baht 30 million (300,000 ordinary shares of Baht 100 each).
13.

Property, plant and equipment
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Assets under

Land

installation

Buildings

Machinery

Furniture,

and building

and

and office

Motor

and under

improvement

equipment

equipment

vehicles

construction

Total

Cost:
1 January 2014

47,043

25,003

32,197

4,848

12,397

655

122,143

Additions

2,000

5,980

1,899

584

2,468

12,889

25,820

Disposals

-

-

(454)

-

-

Transfer in (out)

-

-

655

-

-

49,043

30,983

34,297

5,357

14,865

12,889

147,434

Additions

-

-

6,422

2,621

3,350

6,511

18,904

Disposals

-

-

(45)

-

-

Transfer in (out)

-

19,205

-

136

-

49,043

50,188

40,222

8,069

18,215

59

165,796

1 January 2014

-

6,868

18,002

4,223

3,609

-

32,702

Depreciation for the year

-

1,477

3,289

428

2,034

-

7,228

Depreciation on disposals

-

-

-

-

31 December 2014

-

8,345

20,855

4,576

5,643

-

39,419

Depreciation for the year

-

1,942

3,297

425

2,171

-

7,835

Depreciation on disposals

-

-

-

-

31 December 2015

-

10,287

23,662

4,957

7,814

-

46,720

1 January 2014

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2014

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2015

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2014

49,042

22,638

13,442

781

9,222

12,889

108,014

31 December 2015

49,042

39,901

16,560

3,112

10,401

59

119,075

31 December 2014

31 December 2015

(497)

(75)

(655)

(19,341)

(529)
-

(542)
-

Accumulated depreciation:

(436)

(490)

(75)

(44)

(511)

(534)

Allowance for impairment loss:

Net book value:

Depreciation for the year
2014 (Baht 4.3 million included in cost of sales, and the balance in selling and administrative expenses)

7,228

2015 (Baht 4.5 million included in cost of sales, and the balance in selling and administrative expenses)

7,835
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(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Assets under

Land

Buildings

Machinery

Furniture,

installation

and building

and

and office

Motor

and under

improvement

equipment

equipment

vehicles

construction

Total

Cost:
1 January 2014

47,043

25,003

32,197

4,848

12,397

655

122,143

Additions

-

-

1,719

578

2,468

9,500

14,265

Disposals

-

-

(454)

-

-

Transfer in (out)

-

-

655

-

-

47,043

25,003

34,117

5,351

14,865

9,500

135,879

Additions

-

-

49

2,519

3,350

5,955

11,873

Disposals

-

-

(497)

(44)

-

-

Transfer in (out)

-

15,319

-

136

-

47,043

40,322

33,669

7,962

18,215

-

147,211

1 January 2014

-

6,868

18,002

4,223

3,609

-

32,702

Depreciation for the year

-

1,250

3,287

428

2,034

-

6,999

Depreciation on disposals

-

-

-

-

31 December 2014

-

8,118

20,853

4,576

5,643

-

39,190

Depreciation for the year

-

1,290

2,545

406

2,171

-

6,412

Depreciation on disposals

-

-

-

-

31 December 2015

-

9,408

22,908

4,938

7,814

-

45,068

1 January 2014

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2014

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2015

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2014

47,042

16,885

13,264

775

9,222

9,500

96,688

31 December 2015

47,042

30,914

10,761

3,024

10,401

-

102,142

31 December 2014

31 December 2015

(75)

(655)

(15,455)

(529)
-

(541)
-

Accumulated depreciation:

(436)

(490)

(75)

(44)

(511)

(534)

Allowance for impairment loss:

Net book value:

Depreciation for the year
2014 (Baht 4.1 million included in cost of sales, and the balance in selling and administrative expenses)

6,999

2015 (Baht 3.3 million included in cost of sales, and the balance in selling and administrative expenses)

6,412

As at 31 December 2015, the Company had vehicles under hire purchase agreements with
net book values amounting to Baht 4.4 million (2014: Baht 1.3 million).
As at 31 December 2015, certain plant and equipment items have been fully depreciated but are
still in use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets
amounted to approximately Baht 17.9 million (2014: Baht 12.3 million).
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As described in Note 4 to the financial statements, in the current year the Company changed
its accounting policy regarding the measurement of land from a revaluation basis to a cost
basis. To reflect the change, the Company restated the values of its land as at 31 December
2015, 31 December 2014 and 1 January 2014; decreasing it by Baht 0.1 million.
14.

Intangible assets
Intangible assets comprised operation licenses. The net book value of intangible assets as
at 31 December 2015 and 2014 in the consolidated financial statements is presented
below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
As at 31 December 2015:
Cost

4,282
(600)

Less: Accumulated amortisation

3,682

Net book value
As at 31 December 2014:
Cost

4,282

Less: Accumulated amortisation

(171)
4,111

Net book value

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the year 2015 and 2014 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
2015
Net book value at beginning of year
Increase of operation licenses of subsidiary company

2014

4,111

-

-

4,282

(429)

Amortisation

3,682

Net book value at end of year

167

(171)
4,111
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Trust receipts
(Unit: Thousand Baht)

Interest rate
2015

2014

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

182,653

216,532

182,653

216,532

182,653

216,532

182,653

216,532

(percent per annum)
Trust receipts

Market rate

Market rate

plus / minus

plus / minus

stipulated

stipulated

margin

margin

Total

As at 31 December 2015, the non-secured short-term credit facilities of the Company which
have not yet been drawn down amounted to approximately Baht 935 million (31 December
2014: Baht 891 million).
16.

Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

Trade payables - related parties (Note 7)

2014

2014

3,758

2,344

3,845

2,392

40,918

60,763

40,898

60,763

583

155

583

155

Other payables - unrelated parties

2,057

1,268

1,974

1,014

Accrued expenses

8,800

7,646

8,688

7,569

56,116

72,176

55,988

71,893

Trade payables - unrelated parties
Other payables - related parties (Note 7)

Total trade and other payables
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Provision for long-term employee benefits
Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to
employees after they retire from the company, was as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

2014

Provision for long-term employee benefits at
beginning of year

2,505

75

2,505

75

Current service cost

352

327

352

327

Interest cost

110

92

110

92

Financial assumptions changes

875

1,950

875

1,950

Experience adjustments

389

61

389

61

4,231

2,505

4,231

2,505

Included in profit or loss:

Included in other comprehensive income:
Actuarial losses

Provisions for long-term employee
benefits at end of year

Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are
recognised are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

2014

Selling and administrative expenses

462

419

462

419

Total expenses recognised in profit or loss

462

419

462

419

As at 31 December 2015, the weighted average duration of the liabilities for long-term
employee benefit is 17 years (Separate financial statements: 17 years) (2014: 19 years
(separate financial statements: 19 years)).
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Significant actuarial assumptions are summarised below:
Separate financial statements

Consolidated financial statements
2015

2014

2015

2014

(% per annum)

(% per annum)

(% per annum)

(% per annum)

Discount rate

3.10

4.40

3.10

4.40

Future salary increase rate

8.00

8.00

8.00

8.00

0.50-30.00

0.50-30.00

0.50-30.00

0.50-30.00

Staff turnover rate (depending on age)

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the
long-term employee benefit obligation as at 31 December 2015 are summarised below:
(Unit: million Baht)
Consolidated financial statements
Decrease 1%

Increase 1%
Discount rate
Salary increase rate

18.

Separate financial statements
Increase 1%

Decrease 1%

(0.7)

0.8

(0.7)

0.8

0.8

(0.7)

0.8

(0.7)

Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is
required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after
deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent
of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.

19.

Expenses by nature
Significant expenses classified by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

18,926

16,358

18,036

16,198

Executive’s remuneration

9,987

8,697

9,238

8,412

Depreciation

8,187

7,398

6,335

6,997

577,234

695,186

577,009

695,061

6,265

18,863

6,050

18,787

Rental expenses from operating lease agreements

2,255

2,660

2,255

2,660

Transportation expenses

7,185

8,444

7,185

8,444

Salaries and wages and other employee benefits

Purchase of raw materials and finished goods
Changes in inventories of raw material and
finished goods
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Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2015 and 2014 are made up as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

2014

Current income tax:
Current income tax charge

23,747

19,626

23,747

19,626

Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
(93)

temporary differences

(221)

(93)

(221)

Income tax expense reported in the
statement of comprehensive income

23,654

19,405

23,654

19,405

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for
the years ended 31 December 2015 and 2014 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

2014

Deferred tax relating to gain (loss) on
revaluation of available-for-sale
investments

(887)

Deferred tax relating to actuarial losses

(253)
(1,140)

2,382
(402)
1,980

(887)
(253)
(1,140)

2,382
(402)
1,980
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The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below.
(Unit: Thousand Baht)

Accounting profit before tax

Applicable tax rate

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2015

2014

112,954

94,650

20%

20%

2014

117,204

96,135

20%

20%

Accounting profit before tax multiplied by
income tax rate

22,591

18,930

23,441

19,227

211

199

211

199

Effects of:
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Others
Total

2

(21)

2

(21)

850

297

-

-

1,063

475

213

178

23,654

19,405

23,654

19,405

Income tax expenses reported in the
statement of comprehensive income

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Statement of financial position
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2015

2014

2015

2014

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts

36

39

36

39

Allowance for diminution in value of inventories

198

194

198

194

Provision for long-term employee benefits

846

501

846

501

1,080

734

1,080

734

1,564

2,451

1,564

2,451

1,564

2,451

1,564

2,451

484

1,717

484

1,717

Total
Deferred tax liabilities
Gain on revaluation of available-for-sale investments
Total
The presentation in financial statements
Deferred tax liabilities
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Warrants
In accordance with the resolution passed by the Annual General Meeting of the Company’s
shareholders for the year 2015, the Company issued and offered 151,341,563 of
transferable warrants with registered holders to the existing shareholders free of charge, in a
ratio of 1 warrant for every 2 existing shares. These warrants can be exercised for a period
of 3 years from the issue date (30 April 2015) with an exercise ratio of 1 warrant per 1
ordinary share and an exercise price of Baht 2 per share. Warrant holders can exercise the
warrants on the last working day of October and April in each calendar year until the maturity
date, with the first exercise date on 30 October 2015 and the last exercise date on 29 April
2018.
As at 30 October 2015, the Company received subscriptions of Baht 2 per share for the
additional ordinary shares arising from the exercise of 84 warrants (GIFT-W1), for a total of
Baht 168. The Company registered the resulting increase of Baht 84 in its capital with the
Ministry of Commerce on 10 November 2015 and the Stock Exchange of Thailand listed
the shares on 27 November 2015.

22.

Share capital
As a result of the resolution of the Annual General Meeting of the Company’s shareholders
for the year 2015, the Company registered the decrease and increase in its registered
share capital with the Ministry of Commerce in April 2015, as follows:
a)

Decrease the Company’s registered share capital from Baht 302,687,292 (302,687,292
ordinary shares of Baht 1 each) to Baht 302,686,633 (302,686,633 ordinary shares of
Baht 1 each), by eliminating the 659 ordinary shares of Baht 1 each with a total of Baht
659 that are not issued.

b)

Increase the Company’s registered share capital from Baht 302,686,633 (302,686,633
ordinary shares of Baht 1 each) to Baht 454,029,949 (454,029,949 ordinary shares of
Baht 1 each) to be reserved for the exercise of warrants as mentioned in note 21 to the
financial statements.

23.

Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity
holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the year.
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Diluted earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity
holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the year plus the weighted average number of
ordinary shares which would need to be issued to convert all dilutive potential ordinary
shares into ordinary shares. The calculation assumes that the conversion took place either
at the beginning of the period or on the date the potential ordinary shares were issued.
The following table sets forth the computation of basic and diluted earnings per share:
Consolidated financial statements

Profit for the period

Weighted average

Earnings

number of ordinary shares

per share

2015

2014

2015

2014

2015

2014

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Baht)

(Baht)

Baht)

Baht)

shares)

shares)

90,150

75,543

302,687

302,687

0.30

0.25

Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders
of the Company
Effect of dilutive potential ordinary shares
71,651

Warrants (GIFT-W1)
Diluted earnings per share
Profit attributable to ordinary shareholders
assuming the conversion of warrants to
ordinary shares

374,338

90,150

0.24

Separate financial statements

Profit for the period

Weighted average

Earnings

number of ordinary shares

per share

2015

2014

2015

2014

2015

2014

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Baht)

(Baht)

Baht)

Baht)

shares)

shares)

93,550

76,730

302,687

302,687

0.31

0.25

Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders
of the Company
Effect of dilutive potential ordinary shares
71,651

Warrants (GIFT-W1)
Diluted earnings per share
Profit attributable to ordinary shareholders
assuming the conversion of warrants to
ordinary shares

93,550

374,338

0.25
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Segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports
that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make
decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance.
The Company is principally engaged in the supply and distribution of chemical products. Its
operations are carried on only in Thailand. Segment performance is measured based on
operating profit or loss, on a basis consistent with that used to measure operating profit or
loss and total assets in the financial statements. As a result, all of the revenues, operating
profits and assets as reflected in these financial statements pertain exclusively to the
aforementioned reportable operating segment and geographical area.
In July 2014, the Company invested in new subsidiary company, Gratitude Supplement
Company Limited, which engages in production and distribution of supplementary. Its
operations are carried on only in Thailand. During the years 2015 and 2014, the revenue of
the subsidiary company is not material to the financial statements.
Major customers
For the years 2015 and 2014, the Company and its subsidiary have no major customer
with revenue of 10 percent or more of an entity’s revenues.

25.

Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance
with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to the
fund monthly at the rate of 2 - 10 percent of basic salary. The fund, which is managed by
Ayudhya Fund Management Co., Ltd., will be paid to employees upon termination in
accordance with the fund rules. The contributions for the year 2015 amounting to
approximately Baht 0.9 million (2014: Baht 0.7 million) were recognised as expenses.
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Dividends
Dividends
Final dividends for 2013

Approved by

Total dividends

Dividend per share

(Thousand Baht)

(Baht)

Annual General Meeting of
the shareholders held on
25 April 2014

Interim dividends

10,616

0.0500000

Extraordinary Meeting of the
shareholders No.1/2014
held on 12 December 2014

- Cash dividend

10,040

0.0472812

90,354

0.4255300

100,394

0.4728112

111,010

0.5228112

- Stock dividend of 90.35
million ordinary shares

Total dividend for 2014

27.

Commitments and contingent liabilities

27.1 Operating lease commitments
The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of
warehouse and service agreements. The terms of the agreements are generally between 1
and 3 years.
As at 31 December 2015, future minimum lease payments required under these noncancellable operating leases contracts were as follows.
(Unit: Million Baht)
Consolidated Financial Statement/
Separate Financial Statement
2015

2014

In up to 1 year

2

5

In over 1 and up to 3 years

1

3

Payable within:

27.2 Bank guarantees
As at 31 December 2015, there were outstanding bank guarantees of Baht 11 million (2014:
Baht 13 million) issued by banks on behalf of the Company in respect of certain
performance bonds as required in the normal course of business. These letters of
guarantee are to guarantee payments due to creditors.
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Fair value hierarchy
As at 31 December 2015, the Company had the assets and liabilities that were measured
at fair value using different levels of inputs as follows:
(Unit: Million Baht)
Consolidated Financial Statements/
Separate Financial Statements
Level 1

Level 2

Level 3

Total

163

-

-

163

73

-

-

73

-

0.6

-

0.6

Assets measured at fair value
Cash and cash equivalents
- Money market fund
Available-for-sale investments (Note 11)
Assets disclosed at fair value
Foreign currency forward contracts

29.

Financial instruments

29.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard
No.107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash
and cash equivalents, trade and other receivables, available-for-sale investments, trust
receipts, trade and other payables, and liabilities under hire purchase agreements. The
financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is
described below.
Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables.
The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and
procedures and therefore does not expect to incur material financial losses. In addition, the
Company does not have high concentrations of credit risk since it has a large customer
base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade and
other receivables as stated in the statement of financial position.
Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks and short-term
borrowings. However, since most of the Company’s financial assets and liabilities bear floating
interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is
expected to be minimal.
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As at 31 December 2015, significant financial assets and liabilities classified by type of
interest rate are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities
that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing
date if this occurs before the maturity date.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
31 December 2015
Fixed interest rates
Within

1-5

Over

Floating

Non- interest

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Effective
Total

interest rate
(% per annum)

Financial Assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

180,710

31,760

212,470

0.375 - 1.500

Trade receivables

-

-

-

-

193,031

193,031

-

Available-for-sale investments

-

-

-

-

73,264

73,264

-

-

-

-

180,710

298,055

478,765

Trust receipts

-

-

-

182,653

-

182,653

1.10 - 1.15

Trade and other payables

-

-

-

-

56,116

56,116

-

223

777

-

-

509

1,509

7.50

223

777

-

182,653

56,625

240,278

Financial liabilities

Liabilities under hire purchase agreements

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
31 December 2014
Fixed interest rates
Within

1-5

Over

Floating

Non- interest

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Effective
Total

interest rate
(% per annum)

Financial Assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

152,622

9,395

162,017

0.375 - 0.625,
2.11

Trade and other receivables

-

-

-

-

232,096

232,096

-

Available-for-sale investments

-

-

-

-

55,743

55,743

-

-

-

-

152,622

297,234

449,856

Trust receipts

-

-

-

216,532

-

216,532

1.18 - 1.95

Trade and other payables

-

-

-

-

72,177

72,177

-

Liabilities under hire purchase agreement

-

-

-

-

830

830

-

-

-

-

216,532

73,007

289,539

Financial liabilities
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(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
31 December 2015
Fixed interest rates
Within

1-5

Over

Floating

Non- interest

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Effective
Total

interest rate
(% per annum)

Financial Assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

189,219

21,109

210,328

0.375 - 1.500

Trade receivables

-

-

-

-

193,031

193,031

-

Available-for-sale investments

-

-

-

-

73,264

73,264

-

-

-

-

189,219

287,404

476,623

Trust receipts

-

-

-

182,653

-

182,653

1.10 - 1.15

Trade and other payables

-

-

-

-

55,988

55,988

-

223

777

-

-

509

1,509

7.50

223

777

-

182,653

56,497

240,150

Financial liabilities

Liabilities under hire purchase agreements

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
31 December 2014
Fixed interest rates
Within

1-5

Over

Floating

Non- interest

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Effective
Total

interest rate
(% per annum)

Financial Assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

147,594

6,782

154,376

0.375 - 0.625,
2.11

Trade and other receivables

-

-

-

-

232,096

232,096

-

Available-for-sale investments

-

-

-

-

55,743

55,743

-

-

-

-

147,594

294,621

442,215

Trust receipts

-

-

-

216,532

-

216,532

1.18 - 1.95

Trade and other payables

-

-

-

-

71,893

71,893

-

Liabilities under hire purchase agreement

-

-

-

-

830

830

-

-

-

-

216,532

72,723

289,255

Financial liabilities

Foreign currency risk
The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions
that are denominated in foreign currencies.
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As at 31 December 2015, the balances of unhedged financial assets and financial liabilities
denominated in foreign currencies are summarised below.

Foreign currency

Financial assets

Financial liabilities

Average exchange rate

2015

2014

2015

2014

2015

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

2014

(Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar

0.02

-

0.50

5.97

36.0886

33.1132

Euro

0.02

0.23

0.25

0.37

39.4388

40.0530

As at 31 December 2015, the outstanding of forward exchange contracts of the Company
are summarised below.
Contractual exchange rate

Contractual

Bought amount

Bought

maturity date

(Million)

(Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar

4.2

35.06 - 36.53

January 2016 - June 2016

Euro

0.3

40.63 - 40.91

January 2016 - April 2016

Foreign currency

29.2 Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or bear
floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the
amounts presented in statements of financial position. Except investments in money market
fund of which amount are both presented at cost and at fair value in Note 4 to the financial
statements.
30.

Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has
appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder
value. As at 31 December 2015, the Group's debt-to-equity ratio was 0.55:1 (2014: 0.81:1)
and the Company's was 0.55:1 (2014: 0.82:1).
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Reclassification
The Company reclassified “Deferred tax assets” and “Deferred tax liabilities” as at
31 December 2014 whereby balance at these line items were presented on a net basis for
comparative purpose without any effect to previously reported profit or shareholder’s
equity. Such reclassification was as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidate financial statement/Separate financial statement
As at 31 December 2015
As reclassified
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

32.

1 January 2015

As previously reported

As reclassified

As previously reported

-

734

41

110

1,717

2,451

-

69

Events after the reporting period
On 24 February 2016, the Company’s Board of Directors Meeting No. 1/2016 approved the
following resolutions:
a)

To propose to the Annual General Meeting of the Company’s shareholders for the year
2016 for approval to pay a dividend of Baht 0.07 per share, or a total of Baht 21.19
million, to the shareholders in respect of the 2015 earnings.

b)

An investment plan to establish a new subsidiary company to engage in the
distribution of the equipments used in refinery and power plant, with a registered
capital of Baht 10 million (100,000 ordinary shares, Baht 100 per share).

33.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors
on 24 February 2016.
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