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สารประธานกรรมการ
Message from the chairman of Board of Director

นับจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในป 2553 เปนตนมาจวบจนกระทั่งปจจุบัน เปนเวลากวา 6 ป บริษัท แกรททิทูด
อินฟนิท จำกัด (มหาชน) สามารถสรางผลการประกอบการที่ดีเติบโตกาวหนาเปนลำดับอยางตอเนื่อง สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มิไดเกิดจากความบังเอิญหรือ
โชคชวย แตเกิดจากความมุงมั่น ทุมเท ดำเนินงานภายใตจริยธรรมที่ถูกตอง คำนึงถึงผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวนไมวาจะเปนผูถือหุน ผูบริหาร
พนักงาน คูคา แมกระทั่งคูแขงขัน ความพากเพียรดวยความรอบคอบและระมัดระวังของผูบริหารและพนักงานทุกๆคนดังกลาว มีวัตถุประสงคที่
มุงจะสรางการเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth) ใหกับองคกร สมกับความไววางใจที่ผูถือหุนทุกทานมอบให และสมดั่งเจตนารมณของ
ตลาดหลักทรัพย ในฐานะที่เปนอีกหนึ่งองคาพยพในสังคมไทยที่มีสวนอยางมากในการสรางฐานทุนที่แข็งแกรงใหบริษัทขนาดเล็ก ไดมีโอกาสเติบโต
ในขณะเดียวกันก็ตองการใหบริษัทที่เขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีความเข็มแข็งและยั่งยืน เปนที่เชื่อถือของนักลงทุน อันจะเปนรากฐาน
ที่สำคัญของการเติบโตของตลาดทุนในอนาคต ผูบริหารและพนักงานทุกคนตระหนักและมุงมั่นใหบรรลุเจตนารมยนี้อยูเปนนิจ และพรอมจะยืนหยัด
ดวยความเชื่อมั่น เพื่อองคกร เพื่อสังคมไทยในอนาคตสืบไป
Since the company has participated in the stock market in 2010, it accounts for more than 6 years of performance growth. We consider
this success from our hard working, good and fair business ethics towards all parties involved : shareholders, CEO, employees and even our
competitors. With our great effort and enthusiasms, we are able to reach our objective as so called Sustainable Growth of the organization.
We determine to continually exceed all shareholders’ expectation in all aspects of the business practice and our performance. We are grateful
to all of your contribution and interests in helping small business like us to grow strongly along these years. The vision of the Stock market has
been our best courage for us to improve and to stand sustainably and profoundly with long term growth rate. This vision to create best investments
to strengthen overall stock market in Thailand is in our acknowledgement and it is one of our visions now. CEOs and all employees would like
to say thank you and we promise to retain and increase this improvement to help strengthen the position of Thailand stock market.

นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
Mr.Jesadavat Priebjrivat
ประธานกรรมการ
Chairman of the Board of Director
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Gratitude Infinite Public Company Limited
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทแกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ทาน คือ นายกันต อรรฆยวรวิทย ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย
ดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย และ นางสาวสุรัสวดี สุทธิวรพันธชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้งสาม
ทานมีความรูดานบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบและสอบทานใหบริษัทมีการกำกับดูแล
กิจการและมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย ในป 2559 ที่ผานมา การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดดังนี้คือ
1. สอบทานกระบวนการจัดทำและการเปดเผยของขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดของงบการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำป 2559 ซึ่งผานการสอบทาน
และตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว ตลอดจนไดหารือรวมกับผูบริหาร และผูตรวจสอบบัญชี
ถึงดุลยพินิจตางๆเพื่อใชในการจัดทำงบการเงิน กอนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา กระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทาง
การเงินของบริษัทถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานการเงินและมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยการประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายในและพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจำแตละไตรมาสซึ่งกำหนดใหผูตรวจสอบภายในที่บริษัทจัดจางจากผูมีวิชาชีพอิสระดำเนินการ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอ
แนะในรายงานผลการตรวจสอบอยางตอเนื่องคณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และใหขอเสนอแนะเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และสอบทานคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจำป 2560 โดยไดประเมินจากความเปนอิสระของผูสอบบัญชี
ทักษะความรูความสามารถ ประสบการณ และความพรอมของทีมงาน ตลอดจนความเหมาะสมของคาสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา
ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และไมถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีประจำป 2560
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท และมีความเห็นวา ฝายบริหารไดตัดสินใจ
ทำรายการดังกลาวเทาที่จำเปน และเพื่อผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ มีเงื่อนไขการคาตามปกติ ดวยราคาที่สมเหตุสมผล รวมทั้งกำหนดใหมี
กระบวนการปฏิบัติในบางกรณีเพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอกำหนด และระเบียบอื่นๆตาม
ที่สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย... โดยใชความรู ความสามารถประกอบกับความระมัด
ระวังรอบคอบ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอตางๆอยางสรางสรรค เปนไปตามหลักวิชาการ โดยมีจุดมุงหวังใหเกิดประโยชนตอกิจการและ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย.. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย โดยไดประชุมหารือรวมกับฝายบริหาร
เปนระยะ และผูสอบบัญชีทุกไตรมาส เพื่อทราบขอสังเกตเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งไมพบประเด็นที่ผิด
ปกติอยางมีนัยสำคัญแตประการใด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายกันต อรรฆยวรวิทย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Report of Audit Committee
The Audit Committee were assigned the duties and responsibilities by the Board of Directors to perform the veriﬁcation
of the ﬁnancial statement , of the internal control system and of internal audit’s transparency according to criterias of stock
exchange of Thailand and Law. The committee and the board has selected the auditor and to reviewed the interlinked
transaction base on transparency and by disclosing information properly in order to prevent the conﬂict of interest from
happening in 2016. The Audit Committee had 4 meetings 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 2016 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 improve. Over-all, no signiﬁcant defects.
3. Reviewing the organizational risk management to meet the standard set by Securities and Stock Exchange of
Thailand. This is to adapt with business law. In case of any uncertain issues, they must be consulted with the Stock Exchange
of Thailand and proposed a committee to consider again.
4. Selecting the auditor for 2017 auditing, the selection is based on the evaluation of related knowledge area,
time given to the task, experiences and team performance as well as the cost of the service. The Board has agreed on
the acceptance of the service from EY organization.
5. 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 does not affect the provision of the agreement.
6. 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.
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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คณะกรรมการบร�ษัทและประวัติโดยยอ
The History Briefly of Board
ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นายเจษฏาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
60 ป
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การเงิน) New York University, USA
ปริญญาโท สาขา บริหารงานวิศวกรรม
George Washington University
หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) ประจำป 2552
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประจำป 2548
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ประจำป 2552
หลักสูตร Role of Chairmanship (ROC) ประจำป 2554
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท หลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - 2555
รองกรรมการผูจัดการ
พ.ศ. 2547 - 2550
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ
พ.ศ. 2544 - 2547
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ ประเทศไทย (จำกัด)
Mr. Jesadavat Priebjrivat
Age 60 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

Gratitude inﬁnite Plc.
Chairman of Board Director
Chairman of Audit Committee / Independent Director Sansiri Plc.
CAT Telecom Plc.
Chief of Financial Department
MFC Asset Management Plc.
Deputy Managing Director
KGI Securities (Thailand) Plc.
Deputy Managing Director
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ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นายกันต อรรฆยวรวิทย
56 ป
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุน 65/2005
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 34/2004
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2549
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ป 2552
หลักสูตร Role of Chairmanship (ROC) ป 2554

พ.ศ.2543 - ปจจุบัน
พ.ศ.2548 - ปจจุบัน
พ.ศ.2553 - ปจจุบัน
พ.ศ.2554 - 2556
พ.ศ.2555 - 2557

บริษัท เควิน แอนด เคิรท จำกัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน

Mr. Khan Akaworawit
Age 56 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
Certiﬁcate in Advanced Audit Committee Program (AACP) Class of 2009
Certiﬁcate inRole of Chairmanship (ROC) Class of 2011
2000 – Present
2005 – Present
2010 – Present
2011 – 2013
2012 – 2014

Kevin and Kurt Co.,LTD.
Managing Director
Audit Committee / Independent Director Premsin Steel Works Plc.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Chairman of Audit Committee / Independent Director
Audit Committee / Independent Director T.M.C. Industries Plc.
Director / Chief Financial Ofﬁcer
Crown Tech Advance Plc.
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รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอำนวย
50 ป
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาเอก สาขาบัญชี The University of Manchester, UK
ปริญญาโท MBA (Finance) University of San Antonio, USA
ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

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

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
อาจารยประจำภาควิชาบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูชวยผูสอบบัญชี

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เลอนทูเว็ลท จำกัด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จำกัด

Ms. Dhollakhanis Thengaummnuay
Age 50 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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รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธชัย
50 ป
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP))

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

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ผูอำนวยการอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ
ผูอำนวยการอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ
ผูอำนวยการฝายวาณิชธนกิจ
ผูจัดการฝายวาณิชธนกิจ
เจาหนาที่ฝายระบบงานภายใน

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพลินจิต แคปปตอล จำกัด
บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
บล. ยูไนเต็ด จำกัด(มหาชน)
บล. ธนสยาม จำกัด(มหาชน)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Miss Siruswadi Suthiworapunchai
Age 50 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
Senior Vice President of Investment Banking
Senior Vice President of Investment Banking
Director of Investment Banking
Investment Banking Manager
Internal Control Ofﬁcer

7

Gratitude Inﬁnite Plc.
Ploenchit Capital Co.,Ltd.
Globlex Advisory Co.,Ltd.
United Securities Plc.
DhanaSiam Securities Plc.
The Stock Exchange of Thailand

รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
45 ป
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารระหวางประเทศ
The University of Birmingham. UK
ผานการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประจำป 2548

พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 - 2552
พ.ศ. 2543 – 2548

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการทั่วไป

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จำกัด
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)

Mr. Perajed Suwannapasri
45 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
2014 - Present
2010 - Present
2005 - Present
2005 - 2009
2000 - 2005

Chief of Executive
Director
Chief of Executive Ofﬁce
Director
Director
Deputy Managing Director
General Manager

8

Union Petrochemical Plc.
Lavish Laboratory Co., Ltd.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Union Petrochemical Plc.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Union Petrochemical Plc.
Gratitude Inﬁnite Plc.

รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
73 ป
กรรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผานการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประจำป 2548

กรรมการและประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2524 - 2558
พ.ศ. 2548 - 2553

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)

Mr. Virat Suwannapasri
73 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
Director
Managing Director
Managing Director
Managing Director
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Union Petrochemical Plc.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Union Petrochemical Plc.
Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd.
Gratitude Inﬁnite Plc.

รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
75 ป
กรรมการ
ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)ประจำป 2548

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2524 – 2558

กรรมการและรองประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด(มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จำกัด

Mrs. Kanjana Suwannapasri
75 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
2010 - Present
1981 - 2015

Director and Vice Chief Advisor of Executive Committee
Director
Deputy Managing Director
Director
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Union Petrochemical Plc.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Union Petrochemical Plc.
Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd.

รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี
47 ป
กรรมการ
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 78 ประจำป 2548

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2536 - 2548

กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการทั่วไป

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

Miss Suthida Suwannapasri
47 ป
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
Assistant Managing Director
General Manager
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Gratitude Inﬁnite Plc.
Union Petrochemical Plc.
Union Petrochemical Plc.

รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี
46 ป
กรรมการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การตลาด) University of New Haven, USA
ปริญญาโท สาขาการเงิน University of New Haven, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผานการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุนที่ 42 ประจำป 2548

พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน
พ.ศ. 2545 – 2548

กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

Miss Piyanan Suwannapasri
46 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
Assistant Managing Director
Accounting and Finance Manager
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Gratitude Inﬁnite Plc.
Union Petrochemical Plc.
Union Petrochemical Plc.

รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
39 ป
กรรมการ
ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการ
พัฒนาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขา E-Business Management University of Surrey U.K
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผานการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประจำป 2548
พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - 2558
พ.ศ. 2546 - 2548

กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จำกัด
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลออน เอเซีย (ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

Mr. Perapol Suwannapasri
39 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
Director
Director
Director
Assistant Managing Director
Business Development Manager
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Union Petrochemical Plc.
Lavish Laboratory Co., Ltd.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd.
Union Petrochemical Plc.
Union Petrochemical Plc.

รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นายวิษณุ มีอยู
48 ป
กรรมการ
ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแหงรัฐนิวเซาทเวลส
ปริญญาตรี สาขา เคมีเทคนิค (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน กรรมการ
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน รองอธิการบดีฝายวิจัย
พ.ศ. 2535 - 2536
วิศวกร

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บริษัท เอสโซสแตนดารด ประเทศไทย จำกัด

Mr. Vissanu Meeyoo
48 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
Vice President for Research
Engineer
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Gratitude Inﬁnite Plc.
Mahanakorn University of Technology
Esso (Thailand) Plc.

รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน

นายการุณ ศรีวิจิตรานนท
40 ป
กรรมการ
ปริญญาโท สาขา Commerce, University of New South Wales
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน
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 อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
บริษัท ดีทแฮลม จำกัด
Unilever Best Foods (Thailand)
บริษัท เซ็นทรัล ดีพารทเมนทสโตร จำกัด

Mr. Karoon Srivichittranond
40 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
Regional Business Manager
Group Customer Marketing Manager
Product Manager
Customer Executive
Department Manager
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Gratitude Inﬁnite Plc.
Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
Diethelm Co.,Ltd
Unilever Best Foods (Thailand)
Central Department Co.,Ltd

รายงานประจำปี 2559 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบร�ษัท
ชื่อบร�ษัท

:

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ

:

9/8 หมูที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ที่ตั้งคลังสินคา

:

219/12-13 หมูที่ 6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิต จัดหา พัฒนาและจำหนายผลิตภัณฑสำหรับการผลิตสินคาสำเร็จรูป

เลขทะเบียนบร�ษัท

:

0107553000140

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

:

454,029,949

ทุนชำระแลว (หุนสามัญ)

:

302,686,717

โทรศัพท

:

(662) 888-6800

โทรสาร

:

(662) 888-7200

Home Page

:

www.gratitudeinﬁnite.co.th

E-mail

:

info@gratitudeinﬁnite.co.th

ชื่อบร�ษัท

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง

:

เลขที่ 93 ชั้น 14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

:

(662) 009-9385

โทรสาร

:

(662) 009-9476

:

นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ

นายทะเบียน

ผูสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี

นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
ชื่อบร�ษัท

:

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ที่ตั้ง

:

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

โทรศัพท

:

(662) 264-0777

โทรสาร

:

(662) 264-0789 ถึง 900
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General Information
Company Information
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

Name

:

Thailand Securities Depository Co., Ltd.

Location

:

93 The Stock Exchange of Thailand Building Rajadapisek Road,

Securities Registration

Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand
Telephone

:

(662) 009-9385

Fax

:

(662) 009-9476

:

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

Auditor
Auditor Name

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
17

รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ และในกลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์สาํ หรับการผลิตสินค้าสําเร็จรูป
(Chemical Ingredient) สําหรับกลุ่มธุรกิจดังนี

กลุ่มธุรกิจ HPC

:

กลุ่มธุรกิจ FBS

:

กลุ่มธุรกิจ TC

:

กลุ่มธุรกิจ PC

:

H ome care (ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรื อน)
P ersonal Care (ผลิตภัณฑ์ดูแลร่ างกาย)
C osmetic (ผลิตภัณฑ์เครื องสําอาง)
F oods (ผลิตภัณฑ์อาหาร)
Beverage (ผลิตภัณฑ์เครื องดืม)
Supplement (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร)
T raditional Medicine (ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ)
C onventional Medicine (ผลิตภัณฑ์ยา แผนปั จจุบนั )
P lastics (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)
C oating (ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว)

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ และในกลุ่มบริ ษทั มุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าในทุกๆ กลุ่มธุ รกิจ และมีนโยบาย พัฒนาธุรกิจทีมุ่งเน้นในเชิงคุณภาพ
และนวัตกรรมของผลิ ตภัณ ฑ์ โดยจัด หาผลิ ตภัณ ฑ์ที ตอบสนองความต้องการของลูก ค้า ให้บริ การคําปรึ กษาและความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิ คแก่ลูกค้า โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ เพือสร้างความเชือมัน ความไว้วางใจของ
ลูกค้า โดยยึดหลักปรัชญาการดําเนินธุรกิจทัง ปรัชญา คือ

Defragment
Develop

ระเบียบวินัย
ริเริมพัฒ นา สร้ างสรรค์

Dynamic
Dedicate

ยอมรับการเปลียนแปลง
ทุ่มเท อุทศิ ซื อสัตย์ เสียสละ
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ในปี

– 2559 สามารถจําแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี
2557
ล้านบาท ร้อยละ
595.05
72.87
46.42
5.69
51.30
6.28
123.77
15.16
816.54 100.00

กลุ่มลูกค้า
กลุ่มธุรกิจ (HPC)
กลุ่มธุรกิจ (FBS)
กลุ่มธุรกิจ (TC)
กลุ่มธุรกิจ (PC)
รวมรายได้ จากการขาย

2558
ล้านบาท ร้อยละ
539.37
74.77
44.46
6.16
45.28
6.28
92.29
12.79
721.40 100.00

2559
ล้านบาท ร้อยละ
551.35
73.27
45.83
6.09
52.15
6.93
103.14
13.71
752.47 100.00

รายได้ ของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจ
700
551.35

539.37

600

595.05

500
400

52.15

45.83

92.29
45.28

44.46

51.3

100

123.77

200

103.14

300

46.42

รายงานประจําปี

0

2557
กลุ่มธุรกิจ (HPC)

2558

2559

กลุ่มธุรกิจ (FBS)

กลุ่มธุรกิจ (TC)
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กลุ่มธุรกิจ (PC)
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทโดยสรุป
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น(บาท)

2557
ร้อยละ
ล้านบาท
695.78
100.00
310.69
44.46
385.09
55.35
826.52
75.54
9.14
0.25

2558
ล้านบาท
729.51
258.68
470.83
753.25
90.15
0.30

2559
ร้อยละ
100.00
35.46
64.54
11.97

ล้านบาท
845.08
285.38
559.70
784.56
105.74
0.35

ร้อยละ
100.00
33.77
66.23
13.47

หมายเหตุ กําไรต่ อหุ้น โดยคํานวณจากจํานวนหุ้นของแต่ ละปี
ปี
จํานวนหุ้นสามัญ , , หุ้น
ปี
จํานวนหุ้นสามัญ , , หุ้น
ปี
จํานวนหุ้นสามัญ , , หุ้น

อัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี เฉลีย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
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2557

2558

2559

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
9.89
36.41
149

2.24
1.75
0.38
4.04
89
4.58
79
12.95
28
140
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ROE (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ ROA (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
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2557

2558

2559

17.14%
12.20%
20.11%
9.14%
21.50%

19.93%
16.28%
106.70%
11.97%
21.30%

22.68%
18.22%
75.21%
13.47%
20.62%

15.44%
83.66%
1.28

16.48%
84.25%
1.06

17.41%
98.74%
1.00

0.81
8.00
130.84%

0.55
27.54
23.73%

0.51
30.37
38.08%
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี ยง
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงราคาต้ นทุนผลิตภัณฑ์
เนืองจากทางบริ ษทั ฯ มีการรับใบสังซือสิ นค้ากับลูกค้าประมาณ 2-3 เดือนล่วงหน้า เพือสร้างความมันใจต่อลูกค้าว่า
จะได้รับผลิตภัณฑ์ตามคําสังซื อได้ทนั เวลา สามารถผลิตสิ นค้าได้อย่างต่อเนื อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อาจทําให้ตน้ ทุน
สิ นค้ามีความผันผวน จาก 2 เหตุผล คือ 1) ราคาสิ นค้าวัตถุดิบโดยตรง ได้แก่ ราคาเคมีภณ
ั ฑ์ ราคาสิ นค้าการเกษตรบางชนิ ด
2) อัตราแลกเปลียน
ด้วย 2 เหตุผลดังกล่าว บริ ษทั จึงพยายามลดความเสี ยงดังกล่าว ดังนี
1. ราคาสินค้า วัตถุดิบ โดยตรง บริ ษทั จะทําการศึกษาถึงทีมาของผลิตภัณฑ์สินค้าว่ามาจากชนิดใดและติดตามดูถึง
แนวโน้มความต้องการในผลิตภัณฑ์นนๆ
ั อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงแลกเปลียน ข้อมูลกับผูผ้ ลิตทีหลากหลาย เพือได้ขอ้ สรุ ปทีมี
แนวทางชัดเจน
2. อัตราแลกเปลี ยน บริ ษ ัท มี น โยบายชัด เจนในการลดความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนไม่ว่าจะเป็ น สกุลเงิ น
ดอลลาร์ หรื อสกุลเงินยูโร ซึ งเป็ น 2 สกุลหลัก ที บริ ษทั ใช้ในการซื อสิ นค้า โดยจะพิจารณาจากราคาสิ นค้า ต้นทุน ในวันที
ได้รับใบสังซื อจากลูกค้าเป็ นหลัก บริ ษทั จะไม่ทาํ การซื อ เงินสกุลดังกล่าวเกินกว่าความต้องการ และในการซือแต่ละครังจะ
แบ่งการซือเป็ นปริ มาณไม่มาก เพือทําให้ตน้ ทุนเฉลียการซื อ มีความใกล้เคียงกัน นอกจากนี บริ ษทั ได้ติดตามข้อมูลปั จจัยทีมี
ผลกระทบต่อ 2 สกุลเงินดังกล่าว รวมถึงเงินสกุลไทยบาท อย่างใกล้ชิด
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียน จํานวน . ล้านบาท และปี
บริ ษทั ฯมีขาดทุนจากอัตรา
ทังนีในปี
แลกเปลียน จํานวน . ล้านบาท โดยสาเหตุการขาดทุนและกําไรจากอัตราแลกเปลียนในแต่ละปี นัน เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลียนสกุลเงินบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ

ความเสี ยงจากลูกหนีการค้ า
สิ นปี
– 2559 ทีผ่านมา บริ ษทั ฯมีลูกหนีการค้าสุทธิ . ล้านบาท และ . ล้านบาทตามลําดับ คิดเป็ น
ระยะเวลาการเก็บหนี เฉลียเท่ากับ วัน และ วันตามลําดับ และ ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ฯมีลูกหนี การค้าสุทธิ
คิดเป็ นร้อยละ . ของสิ นทรัพย์รวม ลูกหนี ทีมีปัญหาการชําระหนี และค้างชําระนานเกิน เดือนบริ ษทั ฯได้มีการตังค่า
เผือหนี สงสัยจะสู ญไว้แล้ว เป็ นจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ฯจะวิเคราะห์จากแนวโน้มทีจะได้รับการชําระหนี จากลูกค้าเป็ น
รายๆ หรื อเป็ นลู กหนี ที มีการฟ้ องร้ องดําเนิ นการทางกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื องจากเป็ นสิ นทรั พย์ที มี สัดส่ วนต่อ
ทรัพย์สินรวมสู งดังนันในอนาคตหากบริ ษทั มีปัญหาในการรับชําระเงินและกลายเป็ นหนี สู ญ อาจส่ งผลกระทบต่อสภาพ
คล่องและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
การพิจารณาระยะเวลาการชําระหนีจะแบ่งตามลักษณะการประกอบกิจการของลูกค้าโดยรวมคือลูกค้าทีอยูใ่ นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรื อน ผลิตภัณฑ์ดูแลร่ างกาย และผลิตภัณฑ์เครื องสําอาง อนุมตั ิเครดิตเทอม - วัน ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื องดื ม , ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร และผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ยาแผนปั จจุบ ัน จะอนุ มตั ิเครดิตเทอม - วัน
นโยบายพิจารณาการให้สินเชือแก่ลูกค้านอกจากจะพิจารณาจากลักษณะกลุ่มธุรกิจของลูกค้าแล้วยังขึนกับประวัติการสังซือ
การชําระค่าสิ นค้าในอดี ต โดยจัดให้ฝ่ายการตลาดและฝ่ ายบัญชี ของบริ ษทั ประสานงานกัน เพือทบทวนพิจารณาการให้
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กําหนดระยะเวลาการชําระหนี และวงเงิ น แก่ ลูก ค้าแต่ล ะรายอย่างสมําเสมอ ทําให้บ ริ ษ ัทสามารถปรับ การพิจารณาให้
ระยะเวลาการชําระหนีและวงเงินแก่ลูกค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพของลูกหนีการค้าและการให้สินเชือแก่ลูกค้า
ทางผูบ้ ริ หารได้ให้ความสําคัญในการติดตามลูกหนีค้างชําระนานโดยให้ฝ่ายบัญชีแสดงรายชือลูกค้าคงค้างรับทราบ
เป็ นประจําทุ กเดื อน ตรวจสอบประวัติฐานะการเงิ น ก่ อนการให้บริ การและอนุ ม ัติระยะเวลาการชําระหนี และกําหนด
มาตรการเร่ งรัดลูกหนี คงค้างหลายระดับตังแต่การติดต่อทวงถาม การส่งจดหมายทวงหนี เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากเกิน
กําหนดการชําระกว่า วันจะดําเนิ นการให้ทนายความของบริ ษทั ฟ้ องร้องต่อศาลเพือขอรับชําระหนี ซึ งได้เริ มปฏิบตั ิมา
ตังแต่ปี
จึงสามารถควบคุมปริ มาณหนี สูญให้อยูใ่ นจํานวนจํากัดได้ โดย ณ ธันวาคม
บริ ษทั ฯมีลูกหนีทียังไม่
ถึงกําหนดชําระ . ล้านบาท ค้างชําระไม่เกิ น เดื อน . ล้านบาท ซึงเกิ ดจากการเหลื อมของรอบระยะเวลาวางใบ
แจ้งหนีและการรับเช็คเป็ นหลัก

ความเสี ยงจากการจัดเก็บและขนส่ ง
การจัดเก็บ
บริ ษทั ฯ มีสินค้าทีจัดเก็บไว้ในคลังต่างๆ มากกว่า 150 ชนิด ซึงแต่ละชนิ ดมีความเสี ยงในการจัดเก็บทีแตกต่างกัน
1. สิ นค้าทีต้องควบคุมอุณหภูมิ สิ นค้าชนิดนี บริ ษทั จะต้องดูแลตังแต่ขนตอนพิ
ั
ธีการศุลกากร ขนส่ง และจัดเก็บไว้
ในคลังทีมีอุณหภูมิ ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ซึงทางบริ ษทั ได้จดั หาสถานทีทีเหมาะสมไว้แล้ว
2. สิ นค้าทีมีอายุของการเก็บ โดยส่วนใหญ่สินค้าของบริ ษทั มีอายุการเก็บไม่ตากว่
ํ า 2 ปี หากเก็บได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตามแต่ บริ ษทั ได้มีนโยบายในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ที มีอายุมากกว่า 2 ปี โดยจะใช้นโยบายการตังสํารองเป็ น
เครื องมือในการผลักดันสินค้าทีมีอายุเกิน ปี ดังกล่าว ให้ถึงมือลูกค้าก่อนสิ นค้าหมดอายุ
3. สิ นค้าทีมีลกั ษณะไวไฟ สิ นค้าดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในสถานทีทีมีความพร้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉิ น ความพร้อม
ดังกล่าวทีบริ ษทั เตรี ยมไว้ ไม่วา่ จะเป็ นระบบป้ องกันไฟไหม้ อุปกรณ์ดงั เพลิงเบืองต้น รวมไปถึงการให้ความรู ้กบั บุคคลากร
ในการปฏิบตั ิงานประจําวัน และในกรณีฉุกเฉิน
หากเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึน บริ ษทั ได้ทาํ ประกันภัยในทุกคลังสินค้า ไม่วา่ จะเป็ นภัยจากไฟไหม้ โจรกรรม ภัยพิบตั ิ
ธรรมชาติ ทุกๆ ปี อย่างต่อเนื อง โดยพิจารณาทุนประกันจากมูลค่าสิ นค้าคงคลังเฉลีย 6 เดื อน รวมถึงมูลค่าสิ นทรัพย์ต่างๆ
บริ ษทั มีทุนประกันภัยทุกคลังสิ นค้ารวมเป็ นทุนประกัน . ล้านบาท
บริ ษทั มีปริ มาณสินค้าคงเหลือ . ล้านบาท ประกอบด้วย สิ นค้าสําเร็ จรู ป .
ทังนี ณ ธันวาคม
ล้านบาท สิ นค้าระหว่างทาง . ล้านบาท และบรรจุภณ
ั ฑ์ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
ซึงมีสินค้าคงเหลือมูลค่า
. ล้านบาท ประกอบด้วย สินค้าสําเร็ จรู ป . ล้านบาท สินค้าระหว่างทาง . ล้านบาท และบรรจุภณ
ั ฑ์ . ล้าน
บาท
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การจัดส่ง
บริ ษทั ได้ประเมินความเสี ยงการจัดส่งได้ 3 ประเด็น
1. ส่งสิ นค้าไม่ตรงตามใบสังซื อ บริ ษทั ได้จดั ทําหนังสือคู่มือการปฏิบตั ิงานแจกจ่ายไปยังคลังสิ นค้าทุกแห่ง โดย
รายละเอียดหนังสื อคู่มือนี จะพูดถึง ชนิ ดสิ นค้า ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ และรู ป ภาพประกอบ เพือให้บุ คลากรมีความเข้าใจใน
ลักษณะแท้จริ งของสิ นค้า เพือลดความผิดพลาดดังกล่าว นอกจากนี บริ ษทั ได้จดั ทําเอกสารประกอบการจัดส่ งเพิมเติมในชือ
สิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ และปริ มาณการจัดส่ง เพือการสื อสารทีถูกต้องระหว่างคลังสิ นค้าและผูจ้ ดั ส่ งในทุกเทียวการจัดส่ง
2. สิ นค้าเสียหายระหว่างทาง ความเสี ยหายดังกล่าวส่ วนใหญ่อาจเกิดขึนได้ใน 2 ลักษณะ
- สิ นค้าถูกจัดเก็บบนรถอย่างไม่เหมาะสม อาจทําให้สินค้าเคลือนจากตําแหน่งหรื อ อาจจะตกหล่นระหว่าง
ทาง บริ ษทั ได้กาํ ชับบุคลากรในส่วนงานนี และบุคลากรผูว้ ่าจ้างในการตรวจสอบทางกายภาพของสิ นค้าเมือวางบนรถก่อน
จัดส่ง
- สิ นค้าถูกจัดส่ งในสภาวะทีไม่ถูกต้อง เช่น สิ นค้าทีต้องควบคุมอุณหภูมิ แต่ถูกจัดส่ งโดยรถทีไม่มีระบบใน
การควบคุมอุณหภูมิ จึงทําให้สินค้าเกิดความเสี ยหาย ในความเสียงนี บริ ษทั ได้ดูแล สิ นค้าชนิดเหล่านีเป็ นพิเศษ โดยจะมีการ
ตรวจสอบผูว้ า่ จ้างและรถทีจะนํามาจัดส่ งให้มีคุณสมบัติตามทีผูผ้ ลิตสิ นค้าระบุไว้
3. อุบตั ิเหตุระหว่างการจัดส่ง สิ นค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสินค้าทีไม่ใช่วตั ถุอนั ตราย ซึงแม้วา่ หากเกิดอุบตั ิเหตุ
อาจทําให้เกิดการล่าช้าในการขนส่ง หรื อเสี ยหายในสิ นค้าชนิ ดนันๆ บริ ษทั ได้ขอความร่ วมมือผูป้ ระกอบการขนส่ง ให้ทาํ
ประกันภัยสิ นค้าดังกล่าว เพือลดความเสี ยงเบืองต้น อย่างไรก็ดีบริ ษทั ยังมีสินค้าจัดส่งที เป็ นสิ นค้าไวไฟที ต้องการการดูแล
เป็ นพิเศษ ด้วยเหตุผลนี การว่าจ้างผูป้ ระกอบการจะต้องเข้มงวดมากกว่าเดิ มในหลายประเด็นได้แก่ ใบขับขีประเภทที 4
(สําหรับผูข้ บั รถบรรทุกวัตถุอนั ตราย), สภาพรถทีนํามาใช้, ความพร้อมในการขับขีของคนขับรถในเทียวนันๆ ซึงบริ ษทั จะใช้
บุคลากรในคลังสิ นค้านันๆ เป็ นผูป้ ระเมินทัง 3 ข้อ หากการประเมินไม่ผ่าน ผูป้ ระกอบการรถขนส่ งจะต้องเปลียนปั จจัยใด
ปัจจัยหนึง เพือให้เกิดความพร้อมในการขนส่งในทันที
ในปั จจุบนั บริ ษทั ได้วา่ งจ้างทังนิ ติบุคคล และบุคคลธรรมดา สําหรับการจัดส่ งสิ นค้า ในทุกลักษณะโดยมี 6 ราย
โดยการว่าจ้างจะพิจารณาเรื อง ราคา คุณภาพการส่ ง ความตรงต่อเวลา และมารยาทในการจัดส่ ง เป็ นเกณฑ์หลัก นอกจากนี
บริ ษทั ได้ขอความร่ วมมือ กับทุกผูจ้ ดั ส่ งในการประกันสิ นค้าในการจัดส่ งทุ กๆ ครัง ตามมูลค่าของสิ นค้าหรื อใกล้เคียง รวม
ไปถึง การอบรมและให้คะแนนผูป้ ระกอบการในแต่ละรายประจําปี หากรายใดไม่ผ่านการประเมิน ทางบริ ษทั จะทําการ
ตักเตือนและให้ระยะเวลาในการปรับปรุ งการจัดส่งให้เป็ นไปตามเกณฑ์
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ความเสี ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ
เนืองจากกลุ่มลุกค้าของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 95% เป็ นผูผ้ ลิตในประเทศไทย และอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจ HPC และ FBS
ซึงนันหมายถึงว่า สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ หรื อดัชนี ชีบอก ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) , อัตราเงิน
เฟ้อ (Inflation Rate), อัตราการจ้างงาน (Employment Rate) และอัตราดอกเบีย รวมไปถึงนโยบายภาครัฐและแผนกระตุน้
เศรษฐกิจอืนๆ ปัจจัยดังกล่าว สามารถชีบอกแนวโน้มธุรกิจทีบริ ษทั เกียวข้องว่าจะมีโอกาสเติบโต และขยายงานได้มากน้อย
เพียงใด อย่างไรก็แล้วแต่ใน 2 กลุ่มธุรกิจ HPC และ FBS ถือว่าเป็ นกลุ่มธุรกิจทีมีความแข็งแกร่ ง ในการเจริ ญเติบโตในระยะ
3 ปี ทีผ่านมาไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 7-10% ต่อเนือง โดยภาพรวมความเสี ยงดังกล่าว บริ ษทั จะต้องติดตามและประมวลผลกระทบ
ของดัชนีชีวัดต่างๆ ต่อกลุ่มธุรกิจทีบริ ษทั เกียวข้อง อย่างใกล้ชิดในทุกไตรมาส เพือทําให้การดําเนินธุรกิจและการขยายงาน
เป็ นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้น
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
ณ วันที มีนาคม
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนทังสิ น
สามัญจํานวน , , หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ บาท

, ,

บาท เรี ยกชําระแล้ว

, ,

บาท แบ่งเป็ นหุน้

ผู้ถือหุ้น
รายชือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ อันดับแรกของบริ ษทั ทีปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที มีนาคม
มีดงั นี
จํานวนหุน้ ทีถือ
รายชือผูถ้ ือหุน้
ลําดับ
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
(หุน้ )
1.
171,596,466
56.69
บริ ษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)/
2.
กลุ่มครอบครัวสุวรรณนภาศรี
. นางสาวฉัตรประภา สุ วรรณนภาศรี
2,656,900
0.88
. นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี
2,157,734
0.71
. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
2,327
0.00
. นางสาวสุธิดา สุ วรรณนภาศรี
2,327
0.00
. นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
2,327
0.00
. นางสาวปิ ยะดา สุวรรณนภาศรี
2,327
0.00
. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
2,327
0.00
4,826,269
1.59
รวมจํานวนหุ้นทีถือโดยกลุ่มครอบครัวสุวรรณนภาศรี
3.
นางกนกอร บดินทร์รัตน
12,550,000
4.15
4.
11,190,000
3.70
นางสาววนันธร กิจวานิชเสถียร
5.
CHASE NOMINEES LIMITED
8,000,000
2.64
6.
7,309,200
2.41
นายศุภโรจ โรจน์วรี ะ
7.
5,930,554
1.96
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
8.
5,520,031
1.82
นายวิชยั เสริ มทวีทรัพย์
9.
นายลือชา โพธิอบ
4,700,094
1.55
10.
3,313,474
1.09
นางสาวกานดา สธนกุลพานิช
67,750,629
22.40
ผูถ้ ือหุ้นรายอืน
รวม
302,686,717
100.00
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
/1 -บริ ษทั ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ โดยสิ นค้าของบริ ษทั ประกอบด้วยสารทําละลาย (Solvents) ซึงเป็ น
สิ นค้าทีจําหน่ายทัวไป (Commodity Solvent) สําหรับใช้เป็ นสารทําละลายซึงเป็ นส่ วนประกอบในการผลิตสิ นค้าใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ซึงมีครอบครัวสุ วรรณนภาศรี ถือหุน้ ใหญ่ในสัดส่ วนประมาณ ร้อยละ ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
ในกรณี ที บริ ษัท ฯไม่มีค วามจําเป็ นในการใช้เงิ น เพือการลงทุ นหรื อขยายกิ จการ และมีกระแสเงิ นสดเพียงพอ บริ ษัท ฯมี
นโยบายจ่ายปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของกําไรสุทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมาย ทังนีอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจ
เปลียนแปลงได้ โดยขึนอยูก่ บั ความจําเป็ นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุ้นเป็ นสําคัญ ทังนี
มติของคณะกรรมการบริ ษทั ทีอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพือขออนุมตั ิ ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างการ ซึงคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ทีประชุม
ผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ตารางสรุ ปการจ่ ายปันผล ปี ย้อนหลัง
2555
2556
2557
2558
2559
0.41
0.23
0.25
0.30
0.35
อัตรากําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )*
0.446
0.208**
0.47281***
0.07****
0.135*****
อัตราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
109.32
89.47
130.84
23.92
38.08
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)
หมายเหตุ :
* -อัตรากําไรสุ ทธิต่อหุน้ คํานวณโดย กําไรสําหรับปี หารด้วยจํานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั ทังหมด ณ วันสิ นงวด (Fully diluted)
จํานวนทังสิ น , , . บาท ทังนีบริ ษทั ฯได้
** -คณะกรรมการบริ ษทั เสนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที / เมือวันที ธันวาคม
จํานวน , , . บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสด . บาทต่อหุน้ (จํานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั ทังหมด ณ วันปิ ดสมุด ธันวาคม
เท่ากับ , , หุน้ ) ดังนัน บริ ษทั ฯจึงต้องจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพิมเติมจํานวน , , . บาท
(จํานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั ทังหมด ณ วันสิ นงวด ธันวาคม
เท่ากับ , , หุน้ ) หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็ น
เงินสดเพิมเติม . บาทต่อหุน้ ทังนีการจ่ายเงินปั นผลได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
เมือวันที เมษายน
2557
***- คณะกรรมการบริ ษทั เสนอการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ของปี
และกําไรสะสมของปี ก่อนๆ จํานวนทังสิ น
, , . บาท ทังนีบริ ษทั ฯได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วตามมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
เมือวันที ธันวาคม
ในอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ .
บาทต่อหุน้ โดยจ่ายเป็ นหุ น้ สามัญเพิมทุน ในอัตรา . หุน้ ต่อ หุน้ ปันผล คิดเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน , , หุน้ ปันผล หรื อ , , บาท (อัตราจ่าย .
บาท/หุน้ )และปันผลเป็ นเงินสดอีก
, , . บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินสดที .
บาท/หุน้ (จํานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั ทังหมด ณ วันสิ นงวด ธันวาคม
เท่ากับ , , หุน้ )
****- คณะกรรมการบริ ษทั เสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี
โดยจ่ายปันผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตรา
. บาทต่อหุน้ สําหรับหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วจํานวน ,686, หุน้ รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายจํานวน ,188, . บาท คิด
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

เป็ นอัตราปันผล 23.92 ของกําไรสุ ทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย ซึ งการจ่ายเงินปันผลทีไม่ตรงตามนโยบายจ่ายปันผลไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40 เนืองจากบริ ษทั ประสงค์จะเก็บเงินสดไว้เพือรองรับการขยายกิจการในอนาคต
*****- คณะกรรมการบริ ษทั เสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปี
โดยจ่ายปันผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตรา
. บาทต่อหุน้ สําหรับหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วจํานวน , , หุน้ รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายจํานวน , , . บาท คิด
เป็ นอัตราปันผล . ของกําไรสุ ทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย

โครงสร้ างการจัดการ

เลขานุการบริ ษทั
ฝ่ ายขายและ
การตลาด
เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

สํานักงาน
ตรวจสอบ

ประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร

ฝ่ ายคลังสินค้า
และขนส่ง

ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

ฝ่ ายบริ หารกลาง

ฝ่ ายจัดซื อ

ส่วนลูกค้า
อุตสาหกรรม

ส่วนคลังสิ นค้า

ส่วนบัญชี

ส่วนจัดซื อ
สํานักงาน

ส่วนจัดซื อใน
ประเทศ

ส่วนลูกค้าผู ้
จําหน่ายรายย่อย

ส่วนงานขนส่ ง

ส่วนการเงิน

ส่วนบุคคล

ส่วนจัดซื อ
ต่างประเทศ

ส่วนประสาน
งานขาย

ส่วนงานธุรการ
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คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที ธันวาคม
ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทังสิน ท่ าน ประกอบด้ วย
รายชื อ
ลําดับ
ตําแหน่ ง
1.
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
นายเจษฎาวัฒน์
เพรี ยบจริ ยวัฒน์
2.
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายกันต์
อรรฆย์วรวิทย์
3.
รศ.ดร.ดลกณิศ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เต็งอํานวย
4.
นางสาวสิรัสวดี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สุทธิวรพันธ์ชยั
5.
นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
6.
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
นายวิรัช
7.
นางกาญจนา
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
8.
นางสาวสุธิดา
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
9.
กรรมการ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
10.
นายพีรพล
สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
11.
นายการุ ณ
กรรมการ
ศรี วจิ ิตรานนท์
12.
กรรมการ
ดร.วิษณุ
มีอยู่

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษทั
นายวิรัช สุวรรณนภาศรี หรื อ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี หรื อ นางสาวสุ ธิดา สุวรรณนภาศรี หรื อนางสาว ปิ ยะนันท์
สุวรรณนภาศรี หรื อ นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี หรื อ นายพีรพล สุวรรณนภาศรี สองในหกคนลงรายมือชือร่ วมกันพร้อม
ประทับตราของบริ ษทั โดยมิให้ นายวิรัช สุวรรณนภาศรี และ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลงลายมือชือร่ วมกัน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษทั
1. ดูแลและกําหนดนโยบายทีสําคัญของบริ ษทั ได้แก่ นโยบายหลักในการดําเนิ นธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบาย
การระดมทุน นโยบายในการบริ หารเงินทุน นโยบายในการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั
2. พิจารณาเกียวกับการลงทุนโดยพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณ โครงการลงทุนของบริ ษทั และ กํากับดูแลดําเนินโครงการให้
เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้
3. ดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อดีกว่าเป้ าหมายทีวางไว้และกําหนดแนวทางแก้ไขกรณี ทีมี
ปั ญหาอุปสรรค เพือให้บรรลุเป้ าหมายทีวางไว้หรื อดีกว่าเป้ าหมายทีวางไว้
4. จัดให้มีรายงานข้อมูลทัวไปและข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั เพือรายงานต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อผูล้ งทุนทัวไป
อย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
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5. รับทราบรายงานการตรวจสอบทีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทังผูต้ รวจสอบบัญชี
และทีปรึ กษาฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษทั และมีหน้าทีกําหนดแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข กรณี ทีพบข้อบกพร่ องทีเป็ น
สาระสําคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสม ของระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เพือให้มีขึนมาทดแทนอย่างต่อเนือง (Succession Plan)
8. แต่งตังกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกียวกับอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. แต่งตังคณะกรรมการบริ หาร หรื อ มอบหมายให้กรรมการคนหนึงคนใด หรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนกระทําการอย่างใด
อย่างหนึงแทนคณะกรรมการบริ ษทั ทังนีการมอบอํานาจดังกล่าว ผูไ้ ด้รับมอบอํานาจนัน ต้องไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิรายการที
บุคคลดังกล่าวหรื อ บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามทีกําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใด
กับบริ ษทั
เว้นแต่เรื องต่อไปนีจะกระทําได้ตอ่ เมือได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อน ทังนีกําหนดให้รายการทีกรรมการหรื อบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ให้กรรมการซึงมีส่วนได้
เสี ยในเรื องนัน ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัน
- เรื องทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
- การทํารายการทีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยูใ่ นข่ายทีกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
- นอกจากนันในกรณีดงั ต่อไปนีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ใน ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
การรับซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนที สําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุน
กัน
การออกหุน้ ใหม่เพือชําระแก่เจ้าหนีของบริ ษทั ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการลดจํานวนหุ้น หรื อลดมูลค่าหุ น้
การเพิมทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั
เรื องอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้ วย ท่ าน ดังรายนามต่อไปนี
ณ วันที ธันวาคม
รายชื อ
ลําดับ
ตําแหน่ ง
1.
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายกันต์
อรรฆย์วรวิทย์*
2.
รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอํานวย*
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.
นางสาวสิ รัสวดี สุทธิวรพันธ์ชยั *
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : *เป็ นกรรมการตรวจสอบทีมีความรู ้และประสบการณ์ทีจะสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของกรรมการตรวจสอบ
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริ ษทั ครังที / เมือวันที เมษายน
ได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริ ษทั มีระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในที มีค วามเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผ ล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิ จารณาคัด เลื อ กและเสนอแต่งตังบุ ค คลซึ งมี ค วามเป็ นอิส ระเพื อทําหน้ าที เป็ นผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทังเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ
ครัง
5. พิจารณารายการเกียวโยง หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนีเพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึงรายงานดังกล่าวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
ความเห็นเกียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
ความเห็ น เกี ยวกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎบัตร
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รายการอืนที เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบทีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ทําหน้าที เสมื อนคณะกรรมการสรรหา เพือพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุคคลซึ งมีคุณสมบัติเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั และตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง
8. ทําหน้าทีเสมือนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพือพิจารณารู ปแบบและเสนอกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
9. ทําหน้าที เสมื อนคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง เพือประเมินความเสี ยงและเสนอแนวทางป้ องกันความเสี ยงให้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั เพือนําไปปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิงานอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย ท่าน ดังรายนามต่อไปนี
ณ วันที ธันวาคม
รายชื อ
ลําดับ
ตําแหน่ ง
1.
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
ประธานกรรมการบริ หาร
2.
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
กรรมการบริ หาร
3.
นายการุ ณ
กรรมการบริ หาร
ศรี วจิ ิตรานนท์
4.
กรรมการบริ หาร
ดร.วิษณุ
มีอยู่

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
เมือวันที เมษายน
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริ ษทั ครังที /
มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังต่อไปนี
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ทีกําหนดให้สอดคล้อง
และสนับสนุ นต่อสภาพเศรษฐกิ จและการแข่งขันที ได้กาํ หนดและแถลงไว้ต่อผูถ้ ือหุ ้น นําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เห็นชอบ
2. กําหนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และหลัก ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้อ งกับ เป้ า หมายที ได้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอาํ นาจควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจการบริ หารต่างๆของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ
แผนธุรกิจ และกลยุท ธ์ทางธุ รกิจที คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิแล้วภายใต้กฎหมาย เงื อนไข กฎระเบี ยบ และข้อบังคับ
บริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอือต่อสภาพการดําเนินธุรกิจ
3. กําหนดโครงสร้ างองค์กรและการบริ ห าร โดยให้ค รอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิ การ โครงสร้ าง
เงิ นเดือนของบริ ษทั และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง การแต่งตัง การโยกย้าย การเลิกจ้างพนักงานของ
บริ ษทั
4. พิจารณาอนุมตั ิและการดําเนินการต่างๆทีเกียวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริ ษทั โดยให้วงเงินเป็ นตามระเบียบ
อํานาจอนุมตั ิซึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว หากเกินกว่าจํานวนดังกล่าวให้เสนอเพือขออนุ มตั ิทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
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5. ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯทีกําหนด ให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจทีรับอนุมตั ิไว้
6. พิจารณาและอนุมตั ิ การจัดซื อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื อขายสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั โดยจะพิจารณา
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั หากการจัดซื อจัดจ้าง ตลอดจนเรื องลงทุนขยายงาน รวมถึ งการซื อขายสิ นทรัพย์ถาวรของ
บริ ษทั นันอยูน่ อกเหนือขอบเขตและงบประมาณทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. พิ จ ารณาผลกําไรขาดทุ น ของบริ ษ ัท ฯและเสนอจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลหรื อ เงิ น ปั น ผลประจําปี เพื อเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
8. ให้กรรมการบริ หารทังคณะ สามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริ หารลงนามร่ วมกัน พร้อม
ตราประทับบริ ษทั มีอาํ นาจช่ วงในหนังสื อมอบอํานาจของบริ ษทั เพือให้ผูร้ ับมอบอํานาจช่วงสามารถดําเนิ นการอันเป็ น
ประโยชน์เกียวเนืองกับกิจการงานต่างๆในนามแทนบริ ษทั ได้อย่างเป็ นทางการ
9. ดําเนิ นการอื นๆตามที คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป ทังนี การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นได้แก่คณะ
กรรมการบริ หารนัน จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย
หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใด (ตามข้อบังคับบริ ษทั และตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ งการอนุ มตั ิรายการดังกล่าวจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพือให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริ หารท่านนันและบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื องดังกล่าว

ผู้บริหาร
ณ วันที ธันวาคม
บริษัทฯ มีผ้บู ริหาร ท่ าน ดังรายนามต่อไปนี
รายชื อ
ลําดับ
ตําแหน่ ง
1.
นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
2.
นิยมปัทมะ
นางสาวพัชรี
ผูอ้ าํ นวยการสายงานการขายและการตลาด /
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
3.
นางสาววรรณวดี หงษ์ทอง
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริ หารกลาง
4.
นางสาวพัตร์พิมล ตังบรรเจิดสุข
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ
5.
นางสาววรรณวดี หงษ์ทอง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
6.
นายคณาพจน์
อุทยั วัฒนา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้าและขนส่ง
7.
นายครรชิต
ทรัพกุล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการคลังสิ นค้า

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
เมือวันที เมษายน
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริ ษทั ครังที /
มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ดังต่อไปนี
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานทัวไปของบริ ษทั
2. ดําเนิ นการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีได้อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
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3. มีอาํ นาจอนุ มตั ิ และมอบอํานาจช่วงอนุมตั ิเบิกจ่ายเพือการจัดซื อสิ นค้าอันเป็ นปกติธุระของบริ ษทั จัดซื อทรัพย์สินและ
การเช่าทรัพย์สิน รวมทังอนุมตั ิการดําเนินการทางการเงินเพือธุรกรรมต่างๆของบริ ษทั ภายในวงเงินตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิ
ซึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
4. มีอาํ นาจออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริ ษทั และเพือ
รักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
5. มีอาํ นาจจ้าง แต่งตัง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กําหนอัตราค่าจ้างให้บาํ เหน็ จรางวัลหรื อสวัส ดิการ ปรั บขึ นเงินเดื อน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตังตัวแทนฝ่ ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลียงชี พของบริ ษทั และงาน
เกียวกับการพนักงานทังหมดของบริ ษทั
6. มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที เกียวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั
7. อนุมตั ิแต่งตังทีปรึ กษาด้านต่างๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั
8. เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษัทในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นตามวัตถุป ระสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ
ข้อกําหนด คําสัง มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกประการ
ทังนี การมอบอํานาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอืนที ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารเห็ น
ควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใด (ตามข้อบังคับบริ ษทั และตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ก ําหนด) กับ บริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย ซึ งการอนุ มัติ รายการลัก ษณะดัง กล่ าวจะต้อ งเสนอต่ อที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับบริ ษทั หรื อกฎหมายที
เกี ยวข้องกําหนด เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ิรายการทีเป็ นลักษณะการดําเนิ นธุ รกรรมการค้าปกติทวไปของบริ
ั
ษทั ทีเป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้

เลขานุการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการ เมือ วันที 22 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตัง นางสาวภิญญดาพัชญ์
สุวรรณชนะวิชญ์ (ชือเดิม นางสาวปิ ยธิดา สุวรรณชนะ) ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ฯ ซึง เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
ผ่านการฝึ กอบรมในหลักสูตรทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าทีของเลขานุการบริ ษทั เพือให้ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามมาตรา
89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที ) พ.ศ. 2551 ทังนี หน้าทีความความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั ฯ มีดงั นี
1. เป็ นศูนย์กลางในการจัดเก็บเอกสารทีสําคัญต่างๆ
2. จัดทําทะเบียนกรรมการ
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสื อนัดประชุมและรายงานการประชุม
4. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ้นให้ผบู ้ ริ หารทีเกียวข้องและติดตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่าน
กรรมการผูจ้ ดั การ
5. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบต่อหน่วย งานกํากับ ดูแลโดยเป็ นไปตาม
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กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั
6. ติดต่อและสื อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัวไป ให้ได้รับทราบสิทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั
7. ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เพือประกอบการปฏิบตั ิหน้าที
ของกรรมการ
9. เรื องอืนๆ ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมือวันที เมษายน
ได้อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั รวม
ทังสิ นไม่เกิน 1,900,000 บาท รายละเอียดดังนี
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ตรวจสอบ
41,000
21,000
16,000
8,000
ค่าเบียประชุมรายเดือน (บาท)

ในปี

บริษัทฯมีการประชุ มกรรมการบริษัททังสิน ครัง และมีการจ่ายค่ าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ดังต่ อไปนี
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
จํานวนครังที
รายชือกรรมการ
ตําแหน่ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม
เข้าร่ วมประชุม
ตรวจสอบ
บริ ษทั
4/4
492,000
492,000
นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอํานวย
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวสิรัสวดี สุ ทธิวรพันธ์ชยั
และกรรมการอิสระ
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
ประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร
กรรมการ
นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี *
กรรมการ
นางสาวสุ ธิดา สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี กรรมการ
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์
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-

252,000

252,000

3/4

-

192,000

192,000

4/4

-

192,000

192,000
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-

96,000

4/4
3/4
4/4

96,000
96,000
96,000

-

96,000
96,000
96,000
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รายชือกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
จํานวนครังที
คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม
เข้าร่ วมประชุม
ตรวจสอบ
บริ ษทั
3/4
96,000
96,000
3/4
96,000
96,000
3/4
96,000
96,000
1,164,000
636,000
1,800,000

ตําแหน่ง

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
นายการุ ณ ศรี วจิ ิตรานนท์
ดร.วิษณุ มีอยู่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รวม

หมายเหตุ:*นางกาญจนา สุ วรรณนภาศรี ไม่ขอรับค่าเบียประชุ ม ตังแต่ มีนาคม

เป็ นต้นมาแต่ยงั คงทําหน้าทีในคณะกรรมการบริ ษทั

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ฯมีผบู ้ ริ หารจํานวน ท่าน ประกอบด้วย ผูท้ ีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั จํานวน
ท่าน และผูท้ ีมิได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อีก ท่าน โดยบริ ษทั ฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ดังนี
2557
2558
2559
ค่าตอบแทน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
ผูบ้ ริ หาร
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
เงินเดือน
6
5,215,248
6
6,075,000
6
9,874,870
ค่านายหน้าและ
โบนัส
6
575,677
6
669,000
6
833,936
ค่าตอบแทนอืน ๆ
ได้แก่ กองทุน
ประกันสังคมและ
ค่าล่วงเวลา
รวม
5,790,925
6,744,000
10,708,806

ค่ าตอบแทนอืนๆ
ค่ าตอบแทนอืนของกรรมการ
-ไม่มี-

ค่ าตอบแทนอืนของผู้บริหาร
เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ฯจ่ายสมทบในอัตราส่วน
2%-10% ของเงินเดือนโดยในปี
บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร ราย รวมทังสิ น
, บาท
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บุคลากร
ณ วันที ธันวาคม
รายละเอียดดังนี

มีพนักงานทังสิ น

บุคลากร
พนักงานฝ่ ายขายและการตลาด
พนักงานฝ่ ายคลังสิ นค้าและขนส่ง
พนักงานฝ่ ายบัญชีและการเงิน
พนักงานฝ่ ายบริ หารกลาง
รวม

คน เป็ นพนักงานประจําจํานวน คน พนักงานรายวันจํานวน คน มี

ณ วันที ธันวาคม
19
16
6
6
47

จํานวนพนักงาน (คน)
7 ณ วันที ธันวาคม 8 ณ วันที ธันวาคม
19
21
12
16
7
9
8
8
46
54

ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
บริ ษทั ฯได้เพิมจํานวนบุคลากรในฝ่ ายขาย ฝ่ ายคลังสิ นค้าและฝ่ ายขายเพิมขึน โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายค่าตอบแทนที เป็ นตัวเงิ น
ให้แก่พนักงานทีไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสํารองเลียงชีพ (บริ ษทั ฯจ่ายสมทบในอัตราส่วน
2%-10% ของเงินเดือน) กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
ประเภท
2557
2558
2559
เงินเดือน ค่านายหน้าและโบนัส
15,280,463
14,239,789
16,011,963
719,687
919,550
1,795,973
ค่าตอบแทนอืนๆ ได้แก่ กองทุนสํารองเลียงชีพ กองทุน
ประกันสังคม ค่าเบียเลียง ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการอืนๆ
รวม
16,000,150
15,159,339
17,807,936

ค่ าตอบแทนอืนๆ
-ไม่มีทังนี บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําหนังสื อ คูม่ ือพนักงาน แจกให้กบั พนักงานทุกคนในองค์กร เพือรับทราบกฎ ระเบียบ และ
สวัสดิการทีจะได้รับ

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในระยะเวลา ปี ทีผ่านมา
- ไม่มี-
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นโยบายในการพัฒ นาบุคลากร
บริ ษทั ฯมีนโยบายที จะส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชันให้มีความรู ้ ความชํานาญและความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานเพิมขึนอย่างสมําเสมอและต่อเนื อง เพือให้เกิดการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพสูงสุดต่อบริ ษทั โดยแบ่งการพัฒนาใน
ระดับต่างๆ ดังต่อไปนี
1. ระดับบริ หาร บริ ษทั ฯมุ่งเน้นเรื องการพัฒนาด้านการบริ หารจัดการ ภาวะความเป็ นผูน้ าํ และวิสัยทัศน์ในการเป็ นผูน้ าํ ของ
องค์กร
2. ระดับหัวหน้างาน บริ ษทั ฯมุ่งเน้นเรื องการพัฒนาด้านการจัดการบริ หารเบื องต้น ทักษะการเป็ นหัวหน้างาน การสร้าง
ที ม งานและการสร้างความร่ ว มมื อในการทํางานทักษะการสื อสารอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพทังภายในและภายนอกองค์ก ร
ตลอดจนการส่งเสริ มพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเฉพาะทาง
3. ระดับพนักงาน บริ ษทั ฯมุ่งเน้นเรื องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเชี ยวชาญในงานที ตนเองรับผิดชอบสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอและการมีทศั นคติทีดีต่อฝ่ ายบริ หารและบริ ษทั
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การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (รวมบุคคลทีเกียวข้ องตามมาตรา
)ในปี
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ชือ / ตําแหน่ง

ม.ค.

1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์/
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอํานวย/
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวสิ รัสวดี สุทธิวรพันธ์ชยั /
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี /
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
6. นายวิรัช สุ วรรณนภาศรี /กรรมการ
7. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี /กรรมการ
8. นางสาวสุ ธิดา สุวรรณนภาศรี /กรรมการ
9. นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี /กรรมการ
10. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี /กรรมการ
11. นายการุ ณ ศรี วจิ ิตรานนท์/กรรมการ
12. ดร.วิษณุ มีอยู/่ กรรมการ
13. นางสาวพัชรี นิยมปัทมะ/ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานการขายและการตลาด /
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
14. นางสาววรรณวดี หงษ์ทอง/ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานบริ หารกลาง/ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
15. นางสาวพัตร์พิมล ตังบรรเจิดสุข/ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายจัดซื อ
16. นายคณาพจน์ อุทยั วัฒนา/รักษาการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้าและขนส่ง
17. นายครรชิต ทรัพกุล/รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ าย
ปฏิบตั ิการคลังสิ นค้า

-

จํานวนหุน้ ทีถือครอง (หุน้ )
การเปลียนแปลงระหว่างปี
+ ซือเพิม
- ขายออก
-

ของ พรบ.

ธ.ค.
-

-

-

-

-

678,014

367,000

85,600

959,414

-

-

-

-

4,816,961

-

-

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
นโยบายการกํากับดูแลกิจ การ
บริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายกํากับดูแลกิจการเนื องจากเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั และจะส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีความมันคงและเจริ ญเติบโตได้อย่างยังยืนในระยะยาว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนด
นโยบายเกี ยวกับการกํากับดูแลกิจการไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สําหรับแนวทางทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงานนัน บริ ษทั ให้
ความสําคัญเรื องระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่ วมกันเป็ นประจําทุกปี เพือให้บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และได้เปิ ดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) เป็ นประจําทุกปี
ทังนีคณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจํา นอกจากนีบริ ษทั
ฯจะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับต่างๆตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักปฏิบตั ิเกียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารและพนักงานเพือให้ผทู้ ีเกียวข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าทีตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซือสัตย์ สุจริ ตและเทียงธรรม ทังการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่ม ทังนี บริ ษทั ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน และผูบ้ ริ หารทุกคนรับทราบ และยึดปฏิ บตั ิ ตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการทีว่า การตัดสินใจใดๆ
ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพือผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เท่านัน และควรหลีกเลียงการกระทําทีก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู ้ ีมีส่วนเกียวข้องหรื อเกียวโยงกับรายการทีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ถึงความสัมพันธ์หรื อการเกียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิ
ในธุรกรรมนันๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เกี ยวกับ รายการที เกี ยวโยงกัน และรายการที มี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครั ดในเรื องการกําหนดราคาและเงื อนไขต่างๆกับบุ คคลที อาจมี ความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ให้เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) และส่งรายงานตามระยะเวลาทีตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด และจะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ - ) ด้วย
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กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งจะต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ย และมีการ Update ข้อมูลให้เป็ น
ปัจจุบนั ทุกครังทีมีการเปลียนแปลงข้อมูลดังกล่าว โดยรายงานการมีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดเก็บไว้ทีเลขานุการบริ ษทั โดยสําเนา
ให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบทุกครังด้วย
2 ชุด คือ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะอนุกรรมการเพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร โดยบริ ษทั ฯได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารทีมีต่อผูถ้ ือหุน้ ไว้อย่างชัดเจนเพือความเป็ นอิสระใน
การตัดสิ นใจและนําเสนอวิสยั ทัศน์ ดังรายละเอียดทีกล่าวไว้แล้วภายใต้หวั ข้อ โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ : บริ ษทั ฯมีคณะกรรมการตรวจสอบทังสิ น ท่าน เพือปฏิบตั ิหน้าทีเฉพาะเรื อง และ
เสนอเรื องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบตามขอบเขตอํานาจหน้าทีทีได้
ระบุไว้ได้แก่ การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย รศ.ดร.ดลกณิศ เต็งอํานวย
ใน
ของกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน
คณะกรรมการบริหาร : บริ ษทั ฯมีคณะกรรมการบริ หารทังสิ น ท่าน เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความ
คล่องตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
เช่น การมอบอํานาจในการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินต่างๆ
นอกจากนีบริ ษทั ฯมีนโยบายในการแบ่งแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หารให้เป็ นคนละ
บุคคลกัน เพือป้ องกันมิให้บุคคลใดมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด โดยคณะกรรมการของบริ ษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนดอํานาจหน้าทีและ
คัดเลือกบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ทังนี บริ ษทั ฯมีเลขานุการบริ ษทั ซึงทําหน้าทีให้คาํ แนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบตั ิหน้าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทังประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
การสรรหากรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั
แม้ปัจจุบนั ยังไม่ได้มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) แต่คณะกรรมการบริ ษทั โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทีเกียวข้อง นอกจากนียังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถ จากนันจึงนํารายชือเสนอทีประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ เพือพิจารณาแต่งตัง
ในการเลือกตังคณะกรรมการบริ ษทั ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี
1. ให้ผถู ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ
2. ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทําการเลือกตังกรรมการจากบรรดาบุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการโดยวิธีการให้
ผูถ้ ือหุ้นทังหมดทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนทําการออกเสี ยงลงคะแนนให้แก่บุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็ น
กรรมการเป็ นรายบุคคลทีได้รับการเสนอชือ โดยผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้ ทีตนถือในการ
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ออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการแต่ละคน และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมา
น้อยเพียงใด
3. ให้บุคคลทีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที
จะพึงมีตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกิน
จํานวนทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ประธานในทีประชุมเป็ นผูช้ ีขาด
เพือให้ได้กรรมการเป็ นจํานวนตามที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึน ซึงกําหนดให้มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ และผูท้ ีได้รับคัดเลือกเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบ คน ต้องเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน เมือกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจาํ นวนตํากว่า
คน ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตังให้ครบจํานวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า เดือนนับจากวันที
คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนน้อยกว่า คน

การสรรหาผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตังผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
และผูท้ ีรับคัดเลือกเป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุด ต้องเป็ นผูท้ ีมีความรู้ความสามารถในการบริ หารจัดการ มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ มี
วิสัยทัศน์ในการเป็ นผูน้ าํ ขององค์กร สามารถดําเนินการตามนโยบายของธุรกิจได้เป็ นอย่างดี

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั จํากัดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดยบริ ษทั ย่อยกํากับดูแลโดยประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร บริ ษทั ฯ ได้ส่งบุคคลเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย ดังนี
1) บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด จํานวน ท่านจากคณะกรรมการทังหมด ท่าน คิดเป็ นอัตราร้อยละ

การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายในและความลับของบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที
เกียวข้องซึงรวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริ ษทั ฯทีเกียวข้องกับข้อมูล (รวมทังคู่สมรสและบุตรที
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กาํ หนดโทษเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หรื อการนําข้อมูลของ
บริ ษทั ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้ องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ซึงบริ ษทั ประกาศไว้
ใน website ของบริ ษทั เพือให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานได้รับทราบทัวกัน
รวมทังได้ให้ความรู ้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ในหน้าทีการรายงานการถือหลักทรัพย์
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทังจะแจ้งข่าวสารและข้อกําหนดต่างๆของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่คณะกรรมการของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารตามทีได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่าง
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สมําเสมอ อีกทังบริ ษทั ฯ ยังมีการกําหนดนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยหรื อรายงานการซือขายหุน้ หรื อการถือครอง
หุ น้ ของบริ ษทั ให้คณะกรรมการทราบ และขอความร่ วมมือในการแจ้งต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับการซือขายหุน้ อย่าง
น้อย
วันล่วงหน้าก่อนทํารายการ ทังนี การรายงานการซื อหรื อขายหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมการทํารายการของบุคคลที
เกียวข้องตามมาตรา แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. ด้วย

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี
ค่าตอบแทนรวมของผูส้ อบบัญชี (Audit fee) ประกอบด้วย
1. ค่าสอบบัญชีจาํ นวน , บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ , บาท ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
อีก , บาท รวม , , บาท ทังนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี คือ นางสาว
ศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน และนางชลรส สันติอศั ราภรณ์ จากบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด ซึงเป็ น
ผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั และเป็ นผูส้ อบ
บัญชีมาแล้ว ปี ต่อเนือง
2. ค่าตอบแทนอืน -ไม่ม-ี

การปฏิบัติตามข้ อพึงปฏิบัติทดีี (Code of best practices)
บริ ษทั ฯมีนโยบายนําหลักการ “การปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิทีดี (Code of Best Practices)” ใช้เป็ นแนวทางในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั
เพือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
และเพือเป็ นการเสริ มสร้างความโปร่ งใสในการ
ดําเนิ นงาน ตลอดจนเพือเพิมความมีประสิ ทธิภาพของฝ่ ายบริ หารจัดการ อันจะทําให้เกิดความเชือมันขึนในกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ผู้
ลงทุนและผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย ซึงหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี

1) สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯได้ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจะไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอน
สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั นฐานของผูถ้ ือหุ้นได้แก่ สิทธิในการซือขาย
หรื อการโอนหุน้ สิ ทธิ ในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิ ในส่วนแบ่งกําไรของกิจการ สิทธิในการ
เลือกตังกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ สิ ทธิในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั สิทธิในการ
แต่งตังผูส้ อบบัญชีอิสระ สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือตัดสิ นใจในเรื องทีมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อ
เพิมทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิ ทธิพนฐานต่
ื
างๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯมีนโยบายในการดําเนินการในเรื องต่างๆ ทีเป็ นการส่งเสริ ม
และอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี
จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน เดือน นับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
พร้อมทังจัดส่งหนังสื อนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม วัน หรื อ วันตามเกณฑ์ของ สนง.กลต . หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงประกาศหนังสื อพิมพ์แจ้งวันนัดประชุม
ล่วงหน้าเป็ นเวลา ติดต่อกัน วันก่อนทีจะถึงวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีการกล่าวถึง
วัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทังมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
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เผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมทังชีแจงสิ ทธิของผูถ้ ือ
หุ น้ ในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสี ยงลงมติของผูถ้ ือหุน้
ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้เพือสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบหนึงแบบใดทีบริ ษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ก่อนการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผ่าน email address ของนักลงทุนสัมพันธ์ และ email address ของเลขานุการบริ ษทั
ในการประชุมบริ ษทั ฯจะจัดขึนในสถานทีทีอํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ้นในการเข้าร่ วมประชุม
และจะ
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อตังคําถามในวาระต่างๆอย่าง
อิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรื องดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อการตัดสิ นใจอนุมตั ิ
ทํารายการใดๆ โดยในวาระทีผูถ้ ือหุ น้ มีขอ้ สงสัย ข้อซักถาม บริ ษทั ฯจะจัดเตรี ยมบุคลากรทีมีความรู้ความเชียวชาญในแต่ละ
สาขาเป็ นผูใ้ ห้คาํ ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการทุกคนและประธานกรรมการแต่ละชุดและประธานเจ้าหน้าทีบริ หารจะเข้าร่ วมประชุม เพือให้ผถู ้ ือหุน้
สามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื องต่างๆทีเกียวข้องได้

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ฯมีนโยบายทีจะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็ นธรรม ทังผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ น
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นต่างชาติ และผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย ดังนี
การปฏิบตั ิและอํานวยความสะดวกต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการจํากัดหรื อ
ละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
โดยหนึงหุน้ สามัญมีสิทธิ
การกําหนดให้สิทธิ ออกเสียงในทีประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุน้ ทีผูถ้ ือหุ น้ ถืออยู่
เท่ากับหนึงเสี ยง (บริ ษทั มีเพียงหุน้ สามัญเพียงประเภทเดียว)
การกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีหน้าทีดูแลผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
โดยผูถ้ ือหุ ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชือ
บุคคลเข้ากระบวนการคัดเลือกเสนอเป็ นคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี สามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละ
เรื อง เช่น หากเป็ นข้อร้องเรี ยน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและหาวิธีการเยียวยาทีเหมาะสม หรื อกรณี
เป็ นข้อเสนอแนะทีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื องสําคัญทีมีผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวม หรื อมีผลต่อ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั
กรรมการอิสระจะเสนอเรื องดังกล่าวต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณากําหนดเป็ นวาระการ
ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทีเกียวข้องกับบริ ษทั ทังผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้
พนักงาน และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คูค่ า้ ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯตระหนักดีวา่ การ
สนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อนั ดี กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม จะเป็ นประโยชน์ในการ
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ดําเนิ นงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริ ษทั มีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริ ษทั ฯจะจัดให้ทุกกลุม่ มีสิทธิได้รับ
การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมทังปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้อง ดังนี
ผูถ้ ือหุ้น : บริ ษทั ฯจะเป็ นตัวแทนทีดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่า
บริ ษทั ในระยะยาว รวมทังมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
พนักงาน : บริ ษทั ฯตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นหนึงในทรัพยากรหลักทีมีความสําคัญในการพัฒนาองค์กรให้
เจริ ญเติบโต บริ ษทั ฯจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริ ษทั รวมทังส่งเสริ มการทํางานในลักษณะเป็ นทีมเพือเพิมความคล่องตัวในการทํางาน และจัดให้
สภาพแวดล้อมในการทํางานมีความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทังปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทียม เป็ นธรรม โดยให้ผลตอบแทนทีเหมาะสม บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้าร่ วมการฝึ กอบรม
เพิมพูนความรู ้ในด้านต่างๆ ทีเกียวข้องกับหน้าทีการงานของตนเองทังทีจัดขึนเป็ นการภายใน (InHouse Training) หรื อการฝึ กอบรมทีจัดโดยองค์กรภายใน (Outsource Training) บริ ษทั มีการให้ความรู้
เกียวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชันของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั
ส่งเสริ มให้มีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื องสิ งแวดล้อม
คู่คา้ : บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทีเป็ น supplier อย่างเป็ นธรรม เสมอภาคและปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ ตามกรอบการค้าทีสุจริ ต
โดยยึดหลักการปฏิบตั ิตามสัญญาเงือนไข ทางการค้า และคํามันทีให้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่ งครัด เพือ
าย บริ ษทั มีนโยบายการสรรหา คัดเลือก
พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่อให้เกิดประโยชน์ทงสองฝ่
ั
และการประเมินผลงานของคูค่ า้ โดยจัดทําทะเบียนคูค่ า้ (Vendor List) และมีการติดตาม Update ข้อมูล
ดังกล่าวสมําเสมอ
เจ้าหนี : บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค มีการกําหนดนโยบายเกียวกับการปฏิบตั ิทีเป็ น
ธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี โดยเฉพาะเรื องเงือนไขคําประกัน การบริ หารเงินทุน และกรณีทีเกิด
การผิดนัดชําระหนี และจะเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ให้เป็ นทีทราบ
คู่แข่ง : ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันทีดี โดยการหลีกเลียง
การแข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริ ตเพือทําลายคู่แข่ง มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับการไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ โดยบริ ษทั มีกระบวนการในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ในการประเมินความเสี ยงจากการทุจริ ต คอร์รัปชัน
ลูกค้า : บริ ษทั ฯมีความมุ่งมันทีจะผลิตสินค้าทีมีคุณภาพ และให้บริ การทีดีแก่ลูกค้า โดยทําการค้ากับลูกค้าด้วย
ความซือสัตย์และเป็ นธรรม
ชุมชนสังคม : บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ทีตังของสํานักงาน
บริ ษทั
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางทีผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุม่ สามารถติดต่อ/ร้องเรี ยนในเรื องทีอาจ
เป็ นปั ญหา (Whistle Blowing) กับคณะกรรมการบริ ษทั ได้โดยตรง ผ่านการส่ง email โดยตรงถึงกรรมการตรวจสอบ หรื อส่ง
จดหมายมาทีเลขานุการบริ ษทั กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและหาวิธีการเยียวยาทีเหมาะสม หรื อกรณี
เป็ นข้อเสนอแนะทีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื องสําคัญทีมีผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวม หรื อมีผลต่อ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั
กรรมการอิสระจะเสนอเรื องดังกล่าวต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณากําหนดเป็ นวาระการ
ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทังบริ ษทั มีนโยบายในการปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทําผิด
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ทังนี บริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวทางทีต้องปฏิบตั ิเพือตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มไว้อย่าง
ชัดเจนใน “จริ ยธรรมธุรกิจ” พร้อมทังเผยแพร่ และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายบริ หาร ตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิงาน ยึดถือ
เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงาน และถือเป็ นภาระหน้าทีทีสําคัญของทุกคน

4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส ทังรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทัวไป ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอืนทีสําคัญทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ซึงมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริ ษทั
โดยบริ ษทั ฯจะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื อการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ คือ http://www.gratitudeinfinite.co.thใน
ส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั บริ ษทั ฯได้มอบหมายให้หน่วยงานบริ หารกลาง ทําหน้าทีติดต่อสื อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ือ
หุ น้ รวมทังนักวิเคราะห์ และภาครัฐทีเกียวข้อง ทังนีผูถ้ ือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที นางสาว
หรื อ ที E-mail address:
วรรณวดี หงษ์ทอง หรื อ นางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ โทรศัพท์ 0-2888-6800 โทรสาร - info@gratitudeinfinite.co.th

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย บุคคลทีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทีสามารถเอือประโยชน์ได้กบั บริ ษทั
โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการ
ดําเนิ นงานเป็ นรายไตรมาส อีกทังยังให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพือประโยชน์ของ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม โดยการจัดทํานโยบายด้านจริ ยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน เปิ ดเผยไว้ทีสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั และบนเว็บไซต์ มีการกําชับและมีการติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
โดยการให้รางวัลและลงโทษผูท้ ีละเมิดหรื อทําผิดตามนโยบายดังกล่าว
ณ วันที ธันวาคม
คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จํานวน ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ ษทั ทังหมด เพือทําหน้าที
ถ่วงดุลในการออกเสี ยงพิจารณาเรื องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริ ษทั

ความรับผิดชอบต่ อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibilities : CSR)
นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารขององค์กรจะเน้นยํากับ
บุคคลากรในองค์กรให้ปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัดในหน้าทีและอยูใ่ นจรรยาบรรณทีดีของธุรกิจ
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การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริ ษทั ฯให้ผสู้ อบบัญชีได้สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการดําเนินงาน และผูต้ รวจสอบภายในที
ตรวจสอบระบบการควบคุมในทุกๆกระบวนการทํางานของบริ ษทั มีการประเมินความเสี ยง และให้คาํ แนะนําในการพัฒนา
ติดตามการแก้ไขและปรับปรุ งอย่างสมําเสมอ และมีการจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษทั

การดําเนินธุรกิจ ทีมีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR in process)
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯได้มีการกําหนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อ ลูกค้า และ คู่คา้ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมอย่างสมําเสมอ
ทังยังเปิ ดโอกาสให้ลูกค้า หรื อคู่ค ้า ได้ร้องเรี ยนหรื อแสดงความคิ ดเห็ น หากพบการว่าการประกอบการใดมี ขอ้ บกพร่ อง
บริ ษทั จะรับคําติชมมาแก้ไข และ ปรับปรุ งวิธีการทํางานให้ดีขึน
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ในการดําเนิ นธุรกิจบริ ษทั ฯได้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ทีจะทําให้มนใจว่
ั า การปฏิบัติงาน
ของทุกขันตอนมีความครบถ้วนถูกต้อง เป็ นไปตามจรรยาบรรณทีดี ป้องกันการทุจริ ตทีอาจเกิดขึน รวมทังยังมีการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในโดยบุคคลภายนอกทีเป็ นอิสระ มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง คณะกรรมการบริ ษทั
มีดาํ ริ ทีจะนําบริ ษทั เข้าร่ วมองค์กรเอกชนต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยในปี
บริ ษทั จะยืนแสดงเจตจํานงการเข้าร่ วม
และกําหนดเป้ าหมายการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกองค์กรเอกชนดังกล่าวให้เรี ยบร้อยภายในปี
เช่นกัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการดํารงชี วิตในสังคม โดยสิ ทธิ ดงั กล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิ ทธิ
ของสมาชิ กคนอืนในสังคม โดยบริ ษทั ฯได้เคารพสิทธิของแต่บุคคล เช่น เสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ
เสรี ภาพในการนับถือศาสนา เสรี ภาพในการเดินทางและติดต่อสื อสาร สิ ทธิ ในการลาอย่างเท่าเทียมกันในทุกตําแหน่งงาน
เสรี ภาพทางวิชาการ และบริ ษทั ฯส่งเสริ มให้มีการอบรมความรู ้ดา้ นต่างๆทีเกียวกับการทํางาน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
มีการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามอัตรากฎหมายกําหนด มี อุปกรณ์ ความปลอดภัยให้กับพนักงานได้สวมใส่ ใน
ระหว่างปฏิบตั ิงาน และมีผลตอบแทนเพิมให้แก่พนักงานที สามารถทํางานได้ตามปริ มาณ รวมทังมีสวัสดิ การต่างๆให้แก่
พนักงานตามสมควร
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อการจําหน่ายสิ นค้า โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต้องมีใบรับรองสิ นค้า (COA) เป็ นการ
รับรองให้กบั ลูกค้าว่าจะถูกนําไปใช้หรื อผลิตต่ออย่างถูกต้อง
6. การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯมี การบริ ห ารจัดการด้านการกําจัดของเสี ยต่างๆตามวิธีการที สมควร ไม่มีให้มีผลกระทบต่อในที
ชุมชนหรื อสร้างปัญหาให้กบั ชุมชน
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษทั ฯให้ความร่ วมมือกับชุมชนและสังคมอยูเ่ สมอในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบที มีบริ ษทั ยังมี
ส่วนร่ วมในการเสี ยภาษีอย่างถูกต้องให้แก่ภาครัฐ เพือนําใช้ไปพัฒนาประเทศ
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กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR after process)
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมทีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่ การร่ วม
บริ จ าคเงิ น กับ โครงการหั วใจสี ข าว เพื อต่อต้านยาเสพติ ด ร่ วมบริ จาคเงิ น ให้กิจ กรรมการกุศ ลของชุ มชนท้องถิ น ร่ วม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา การทอดผ้าป่ า ทอดกฐินสามัคคี
ในการดําเนิ นธุรกิจนําเข้าเคมีภณ
ั ฑ์ ซึ งเป็ นส่วนหนึ งของด้านสิ งแวดล้อม บริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงอยูเ่ สมอที จะให้ลูกค้า
ได้ใช้สินค้าทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
การบริ หารงานในองค์กรได้ ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ เพือลดการใช้กระดาษ ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า หรื อ เชือเพลิง รับฟังคําร้องเรี ยน แล้วให้มีการแก้ไขปรับปรุ ง เพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุขและมีความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ร่ วมแบ่ งปั น บริ จาคเงิ นและสิ งของเพือน้องๆ “โรงเรี ยนกลุ่มนักข่าวหญิ ง (บ้านบ่อหวี)” จังหวัดราชบุรี ในวัน
เสาร์ ที พฤศจิกายน
เวลา . น.
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การป้ องกันการมีส่วนเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส ต่อต้านการติดสิ นบน และการคอร์รัปชัน ได้มีการกําหนดเรื องนีไว้
เป็ นนโยบายของบริ ษทั ดังนี
ไม่เสนอให้ค่ าตอบแทน จ่ายสิ น บน เรี ยกร้อง ตกลงหรื อรับ สิ น บนจากบุ ค คลอืนหรื อ หน่ วยงานอื นในทุ ก
รู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการดําเนินการโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ไม่บริ จาคเงิน หรื อจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวก หรื อให้เงินสนับสนุนใดๆแก่บุคคลอืนหรื อหน่วยงานอืน
เพือเป็ นช่องทางในการจ่ายสินบน
ไม่สนับสนุนเงินหรื อประโยชน์อืนใด ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรื อ
บุคคลใดทีเกียวพันกับการเมือง เพือให้ได้รับประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อ เพือประโยชน์ของตนเองและ
พวกพ้อง
ทีผ่านมาไม่เคยมีรายงานหรื อได้รับการร้องเรี ยนเกียวกับการติดสิ นบนหรื อการคอร์รัปชัน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุ มคณะกรรมการครังที /
เมือวันที กุมภาพันธ์
โดยมีกรรมการอิสระทัง ท่านเข้าร่ วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารแล้ว
สรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ องค์ประกอบ คือ
1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี ยง
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯได้จดั ให้
มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที จะดําเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั จากการที
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที อาจมีความขัดแย้งและ
บุ คคลที เกียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออืน คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่าบริ ษทั ฯมีการ
ควบคุมภายในทีเพียงพอแล้วเช่นกัน
นอกจากนี ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ บริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด ซึ งเป็ นผูส้ อบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและ
ตรวจสอบงบประจําปี
ได้ให้ค วามเห็ นในรายงานสอบบัญ ชี ว่า การควบคุมภายในของบริ ษัทมี ความเพียงพอและ
เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแตกต่ างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เมือวันที กุมภาพันธ์
ซึงมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /
ท่าน เข้าร่ วมประชุมด้วย ได้ร่วมจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั โดยการซักถาม
ข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารสรุ ปได้ว่า บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในที รัดกุมและเพียงพอ และไม่มีความเห็นที แตกต่างจาก
ความคิดเห็นของคณะกรรมบริ ษทั

ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมือวันที พฤศจิกายน
ครังที / ได้แต่งตังบริ ษทั เอล บิสซิ เนส
แอดไวเชอร์ รี จํากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตังแต่วนั ที 11 ตุลาคม 2555 ซึ งบริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอด
ไวเชอร์รี จํากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิมล ทรงวุฒิวชิ ยั ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิ
หน้าทีผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์รี จํากัด และนางสาวพรพิมล
ทรงวุฒิ วิ ชัย แล้ว เห็ น ว่า มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอกับ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที ดัง กล่ า ว เนื องจากมี ค วามเป็ นอิ ส ระ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

ทังนี การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตัง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิหรื อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ

หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริ ษทั ฯยังไม่มีการแต่งตังหัวหน้างานกํากับดู แลการปฏิบตั ิงาน แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที ให้
คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องทราบและปฏิบตั ิหน้าที ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริ ษทั รวมทังประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติคณะกรรมการบริ ษทั

รายการระหว่ างกัน
รายละเอีย ดรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ข้ อมูลสําหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม

บริษัทฯมีรายการระหว่ างกันกับบุคคลทีเกียวโยง ดังนี
มูลค่า (พันบาท)
2559
2558

รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด
ซือสิ นค้าสําเร็จรู ป
จ้างผลิต
ภาษีซือไม่ถึงกําหนด
รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
บริษัท ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ซือสิ นค้าสําเร็จรู ป
ค่าเช่าคลังสิ นค้า
ค่าขนส่ งสินค้า
รายได้ค่าขนส่งสิ นค้า
บริษัท ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากัด
ซือสิ นค้าสําเร็จรู ป
ซือสิ นทรัพย์
ขายสินค้าสําเร็ จรู ป
รวมยอดซื อ (รวมค่ าเช่ า,ค่าขนส่ ง)
รวมยอดขาย (รายได้ )
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707
3,094
-

19
73
4

10,425
480
33
-

5,921
480
96
-

1,428
154
-

3,624
-

16,321
-

10,217
-

รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯมีการกําหนดนโยบายราคาและเงือนไขทางการค้ากับบุคคลที อาจมีความขัดแย้งไว้อย่างชัดเจน เป็ นธรรม
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็ นเกี ยวกับรายการระหว่างกัน
สําหรับปี
ดังนี
- รายการซือขายระหว่างกัน ซึงเป็ นรายการค้าปกติและมีการคิดราคาซือขายเป็ นไปตามราคาตลาด
- รายการค่าเช่าโกดัง เป็ นรายการทีมีความสมเหตุสมผลและเป็ นการให้เช่าทรัพย์สินต่อเนืองจากอดีต โดยบริ ษทั
ได้ชาํ ระเงินตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน และมีการกําหนดอัตราค่าเช่าเทียบเคียงพืนทีโกดังให้เช่าในบริ เวณใกล้เคียง
- รายการลูกหนีการค้า รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้าปกติทีสมเหตุสมผลและเงือนไขทางการค้าใกล้เคียงกับ
ลูกค้ารายอืน
- เจ้าหนีการค้า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็ นเงือนไขทางการค้าทัวไป
- เจ้าหนีอืน รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็ นเงือนไขทางการค้าทัวไป

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis :MD&A)
ผลการดําเนินงาน
2557

รายได้จากการขาย
รายได้อืน
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสุ ทธิ

งบเฉพาะกิจการ
%
ล้านบาท
816.54 98.79%
9.98
1.21%
826.52 100.00%
676.27 81.82%
22.77
2.75%
18.01
2.18%
8.41
725.46
4.93
19.40
76.73

1.02%
87.77%
0.60%
2.35%
9.28%

2558

งบรวม
งบเฉพาะกิจการ
%
%
ล้านบาท
ล้านบาท
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%
18.88
2.28%
23.14
3.07%
8.70
726.95
4.93
19.40
75.54*

1.05%
87.95%
0.60%
2.35%
9.14%

2559

งบรวม
%
ล้านบาท
721.40 95.77%
31.85
4.23%
753.25 100.00%
577.65 76.69%
22.74
3.02%
24.71
3.28%

9.96

1.32%

10.71

1.42%

631.49
4.48
23.65
93.55

83.84%
0.59%
3.14%
12.42%

635.81
4.48
23.65
90.15*

84.41%
0.59%
3.14%
11.97%

หมายเหตุ * กําไรสุ ทธิแสดงยอดก่อนหัก ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย ปี
ปี
จํานวน . ล้านบาท และปี
จํานวน . ล้านบาท
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งบเฉพาะกิจการ
%
ล้านบาท
752.35 95.91%
32.07
4.09%
784.42
100%
582.99 74.32%
26.58
3.39%
23.12
2.95%

10.80
2.06
645.55
4.43
27.12
107.32

1.38%
0.26%
82.30%
0.56%
3.46%
13.68%

งบรวม
%
ล้านบาท
752.47 95.91%
32.09
4.09%
784.56 100.00%
581.82 74.16%
26.68
3.40%
25.41
3.24%
11.51
2.06
647.48
4.43
27.12
105.74*

จํานวน . ล้านบาท

1.47%
0.26%
82.53%
0.56%
3.46%
13.47%
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รายได้อืน ประกอบด้วย รายได้จากกําไรอัตราแลกเปลียน กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราวและหลักทรัพย์เผือขาย และ
รายได้ดอกเบียรับ ,ค่าใช้จ่ายอืน ได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนและรายการปรับราคาทุนสิ นค้า

รายได้
ในปี
คิดเป็ นร้อยละ . สาเหตุหลักมาจาก
บริ ษทั ฯมีรายได้รวมเท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
แผนการตลาดทีมีประสิ ทธิ ภาพ การขยายกลุ่มสิ นค้าและกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงการติดตามและรักษายอดขายกลุ่มลูกค้าเดิม
ส่งผลให้บริ ษทั มียอดขายทีเติบโตขึน
คิดเป็ นร้อยละ .
ในส่วนของรายได้อืน บริ ษทั ฯมีรายได้อืนในปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
ซึงถือเป็ นอัตราส่วนทีค่อนข้างคงทีจากปี ก่อน โดยในปี
บริ ษทั ฯมีกาํ ไรจากเงินลงทุนชัวคราวและหลักทรัพย์เผือขาย
เท่ากับ . ล้านบาท ดอกเบียรับ เท่ากับ . ล้านบาท เงินปั นผลรับ . ล้านบาท รายได้อืนๆ . ล้านบาท

ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายปี
เท่ากับ
ซึงสอดคล้องกับยอดขายทีเพิมขึน

. ล้านบาท เพิมขึนจากปี

คิดเป็ นร้อยละ . ซึงเพิมขึนเล็กน้อยจากปี ก่อน

ค่ าใช้ จ่าย
คิดเป็ นร้อยละ . ปัจจัยหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายในการขายในปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
การเพิมขึนของทรัพยากรบุคคลด้านการตลาด เพือมุ่งขยายฐานลูกค้าและยอดขายให้มากขึนและเป็ นการเตรี ยมทรัพยากร
บุคคลให้พร้อมต่อการขยายกิจการ โดยในปี
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ดังนี เงินเดือนฝ่ าย
การตลาดและฝ่ ายคลังสินค้า . ล้านบาท เงินโบนัสฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายคลังสิ นค้า . ล้านบาท ค่าคอมมิชชัน . ล้าน
บาท ค่าขนส่งสินค้า . ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายอืนๆ . ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ . เป็ นผลมาจากการ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
เพิมขึนของค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่
เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
คิดเป็ นร้อยละ . เป็ นผลมา
จากการเพิมขึนของทรัพยากรบุคคลเพือรองรับการเติบโตของกิจการ ตามแผนทรัพยากรบุคคลทีวางไว้
คิดเป็ นร้อยละ . เนืองจากการเพิมขึน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
ของบุคลากรฝ่ ายบริ หาร และการปรับเพิมของเงินเดือนและค่าเบียประชุมฝ่ ายบริ หาร
คิดเป็ นร้อยละ . ซึงใกล้เคียงกับปี ก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลงจากปี
ถึงแม้บริ ษทั จะมียอดซือสิ นค้าเพิมขึนเล็กน้อย เป็ นผลมาจากการบริ หารกระแสเงินสดทีมีประสิ ทธิภาพและการต่อรองต้นทุน
ทางการเงินกับธนาคาร เพือให้บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินตําทีสุด
คิดเป็ นร้อยละ . สาเหตุหลักมาจาก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
กําไรสุทธิทีเพิมขึน

กําไรสุ ทธิและความสามารถในการทํากําไร
ทีบริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุทธิ
บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี
เท่ากับ . ล้านบาท เมือเทียบกับปี
เฉพาะกิจการเท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึน . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . และเมือพิจารณาจากงบการเงินรวม ปี
ทีมีกาํ ไรสุทธิ . ล้านบาท เพิมขึน . ล้าน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุทธิ . ล้านบาท เทียบกับปี
บาท คิดเป็ นร้อยละ . สาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนขายทีลดลงจากระบบจัดซือสิ นค้าทีพยายามสรรหาผูข้ ายทีหลากหลาย

53

รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

เพือเปรี ยบเทียบสิ นค้าทังในเรื องคุณภาพและราคาทีดีทีสุด และยอดขายทีเพิมขึนจากการขยายฐานลูกค้ารายใหม่และสิ นค้า
ใหม่ทีมีสดั ส่วนในการทํากําไรขันต้นมากขึน

อัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ
ในปี
ร้อยละ . เนื องจากในปี
บริ ษทั ฯมีอตั รากําไรขันต้นร้อยละ . เพิมขึนจากปี
บริ ษทั
สามารถลดต้น ทุนขายได้มากขึนจากการหาผูข้ ายรายใหม่ๆเพื อเปรี ยบเที ยบคุ ณ ภาพราคาสิ นค้า ที ดี ขึนรวมถึ งการรักษา
ความสัมพันธ์ทีดีอย่างต่อเนื องระหว่างบริ ษทั ฯกับผูข้ ายรายเดิม ทําให้บริ ษทั ฯสามารถเจรจาต่อรองเพือลดราคาสิ นค้าได้มาก
ขึน รวมถึงการติดตามการเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ทําให้ฝ่ายขายสามารถประมาณ
การต้นทุนล่วงหน้าและตังราคาขายสิ นค้าเพือรักษาอัตรากําไรขันต้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ร้อยละ . เพิมขึนจาก ปี
ร้อยละ . เนื องมาจาก
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) ปี
คิ ดเป็ นร้อยละ . ซึ งเป็ นผลมาจากต้น ทุน ขายที ลดลง การควบคุ ม
กําไรก่อนดอกเบี ยและภาษี ที เพิ มขึ นจากปี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารทีดีขึน
ร้อยละ . ลดลงจากปี
ร้อยละ . เนื องมาจาก
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) ปี
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นทีเพิมขึนร้อยละ .
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รายงานประจําปี

ฐานะการเงิน
2557
งบเฉพาะกิจการ
ล้านบาท

%

2558
งบเฉพาะกิจการ

งบรวม
ล้านบาท

%

%

ล้านบาท

2559
งบเฉพาะกิจการ

งบรวม
ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

งบรวม
ล้านบาท

%

เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร
ลูกหนีการค้าและ
ลูกหนีอืน-สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
อืน
เงินลงทุนใน
หลักทรั พย์เผือขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย
ทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอืน

154.38

22.31%

162.02

23.29%

210.33

28.85%

212.47

29.13%

289.57

33.93%

299.44

35.43%

232.10

33.54%

232.10

33.36%

193.03

26.48%

193.03

26.46%

179.05

20.98%

179.06

21.19%

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%
0.23%

128.68
5.28

15.08%
0.62%

128.48
6.41

15.20%
0.76%

55.74

8.06%

55.74

8.01%

73.26

10.05%

73.26

10.04%

113.90

13.35%

113.90

13.48%

20.00

2.89%

-

-

24.00

3.29%

-

-

37.80

4.43%

96.69

13.97%

108.01

15.52%

102.14

14.01%

119.07

16.32%

98.94

11.59%

114.22

13.52%

0.47

0.07%

4.11
0.54

0.59%
0.08%

0.37

0.04%

3.68
0.46

0.50%
0.07%

0.24

0.02%

3.25
0.32

0.38%
0.04%

รวมสิ นทรัพย์

691.96

100.00%

695.78

100.00%

729.10

100.00%

729.51

100.00%

853.46

100.00%

845.08

100.00%

เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและ
เจ้าหนีอืน
หนีสิ นอืน

216.53

31.29%

216.53

31.12%

182.65

25.05%

182.65

25.04%

194.06

22.74%

194.06

22.96%

71.89

10.39%

72.18

10.37%

55.99

7.68%

56.12

7.69%

58.37

6.84%

57.17

6.77%

21.96

3.18%

21.98

3.16%

19.90

2.73%

19.91

2.73%

34.00

3.98%

34.15

4.04%

รวมหนีสิ น

310.38

44.86%

310.69

44.65%

258.54

35.46%

258.68

35.46%

286.43

33.56%

285.38

33.77%

ส่ วนผูถ้ ือหุน้

381.58

55.14%

385.09

55.35%

470.57

64.54%

470.83

64.54%

567.03

66.44%

559.70

66.23%

รวมหนีสิ นและส่ วน
ผูถ้ ือหุน้

691.96

100.00%

695.78

100.00%

729.11

100.00%

729.51

100.00%

853.46

100.00%

845.08

100.00%

สิ นทรัพ ย์รวม
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ สิ นปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
เท่ากับ . ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ . โดยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ . สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิด
เป็ นร้อยละ . โดยสิ นทรัพย์รวมทีเพิมขึนมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารทีเพิมขึนจากปี
คิดเป็ นร้อย
ละ . เนืองจากบริ ษทั มียอดขายเพิมขึน และมีการบริ หารอายุลูกหนีทีดีขึน และอีกสาเหตุคือบริ ษทั มีผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย เพิมขึนจากปี
เป็ นผลมาจากการบริ หารงานด้านการลงทุนทีมีประสิทธิภาพ

55

รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

หนีสิ นรวม
หนี สิ นรวมของบริ ษทั ฯ ณ สิ นปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
เท่ากับ . ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ . โดยหนี สิ นของบริ ษทั ฯประกอบด้วยหนี สิ นหมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ . และหนี สิ นไม่หมุนเวียนคิดเป็ น
ร้อยละ . โดยหนีสิ นหมุนเวียนหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน
ซึงมีมูลค่าเพิมขึนจากปี
คิดเป็ นร้อยละ . เนืองจากเจ้าหนีทรัสต์รีซีทส์ และหนี สิ นหมุนเวียนอืนทีเพิมขึน สาเหตุมา
จากการบริ หารเงินสดเพือกันไว้สาํ หรับการขยายกิจการโดยใช้เครดิตเจ้าหนีทรัสต์รีซีทส์ตามเครดิตเทอมทีได้รับ ส่วนหนี สิ น
ไม่หมุนเวียนของบริ ษทั ฯประกอบด้วย หนี สิ นตามสัญญาเช่าซือ สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และภาษีเงินได้
นิติบุคคลรอการตัดบัญชี

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ สิ นปี
เท่ากับ . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
เป็ นร้อยละ . สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ทีมีกาํ ไรสุทธิอย่างต่อเนือง

เท่ากับ . ล้านบาท คิด

งบกระแสเงินสด
2557(งบรวม)
ล้านบาท
94.65
15.13
(46.89)
8.91
(22.85)
162.02

กําไรก่อนภาษี
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการลงทุน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร-ปลายงวด

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

2559(งบรวม)
ล้านบาท
132.64
103.09
(0.04)
(16.08)
86.97
299.44

หมายเหตุ : งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการสรุ ป

กระแสเงินสด
ปี

บริ ษทั ฯมีกระแสเงิ นสดจากการดําเนินงานจํานวน

. ล้านบาท เพิมขึนจากปี

เท่ากับ . ล้าน

บาท คิ ดเป็ นร้อยละ . สาเหตุหลักมาจาก การลดลงของลูกหนี การค้าเนื องมาจากการให้เครดิ ตแก่ลูกค้ารายใหม่ทีรัดกุม
มากขึนโดยระยะเวลาการให้เครดิตทีสันลง
เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ในปี
หลักมาจากในปี

เท่ากับ . ล้านบาท ลดลงจากปี

เท่ากับ . ล้านบาท มีสาเหตุ

มีการสร้างอาคารสํานักงาน ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน . ล้านบาท สาเหตุหลักมา

จากการการชําระหนี เจ้าหนี สัญญาทรัสต์รีซีทน้อยลงโดยชําระตามกําหนด เนื องจากต้องการกันเงินเพือสํารองการขยายงาน
ในอนาคต
กระแสเงินสดได้มาใช้ไปรายการข้างต้นทังหมดมีผลทําให้ในปี
ธนาคารเท่ากับ

. ล้านบาท
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รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
ธันวาคม 9
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงิ นข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ธันวาคม
ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั แกรททิทูด อิน ฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะ
ของบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน
ของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ น
อิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณอืนๆ ตามทีระบุในข้อกําหนดนันด้วย ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ซึงได้รวมความรับผิดชอบทีเกียวกับเรื องเหล่านีด้วย การปฏิบตั ิงาน
ของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมวิธีการ
ตรวจสอบสําหรับเรื องเหล่านีด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื องมีดงั ต่อไปนี
การรั บรู้ รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายถือเป็ นรายการบัญชีทีสําคัญรายการหนึงของกลุ่มบริ ษทั เนืองจากจํานวนรายได้ทีบันทึก
ในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั โดยในระหว่างปี
กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายเป็ นจํานวน ล้านบาท ซึงคิดเป็ นร้อยละ ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
ด้วยเหตุนี ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็ นพิเศษเกียวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้จากการขายของ
กลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการ
ควบคุมภายในทีเกียวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างสุ่ ม
ทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมทีกลุ่มบริ ษทั ได้ออกแบบไว้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที
เกิดขึนในระหว่างปี และช่วงใกล้สินรอบระยะเวลาบัญชี เพือตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการขายว่า
สอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ทําการสอบทานใบลดหนีทีกลุ่มบริ ษทั ออกให้แก่ลูกค้า
ภายหลังวันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีและทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย เพือ
ตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
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ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึงรวมถึงข้อมูลทีรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีแสดงอยูใ่ นรายงานนัน) ซึ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั
ข้าพเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื อมันในรู ปใดต่อข้อมูลอืนนัน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนนัน
มีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามทีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดง
ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื อสารเรื องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล
เพือให้มีการดําเนิ นการแก้ไขทีเหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุ มภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถ
จัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงาน
ต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนิ นงานต่อเนืองในกรณี ทีมีเรื องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับกิจการทีดําเนินงานต่อเนืองเว้นแต่ผบู้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมันอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีด้วย
•

ระบุและประเมินความเสี ยงทีอาจมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบ
การเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือ
ตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ น
ผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้
ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องทีผูบ้ ริ หารจัดทํา

•

สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนิ นงานต่อเนืองของ
ผูบ้ ริ หารและสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
ในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
จะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบ
การเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี

ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนืองได้
•

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยทีเกียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการหรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้
วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในซึ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที
เกียวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมด
ั
ตลอดจนเรื องอืนซึ งข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทังหลายทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญมากทีสุ ดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื อง
เหล่านีไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื องดังกล่าวต่อ
สาธารณะหรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ทีผูม้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีคือ นาง ชลรส สันติอศั วราภรณ์

ชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: กุมภาพันธ์
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รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวีย น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวีย น
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวีย น
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม ่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม ่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวีย น
รวมสิ นทรัพย์

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

7
8
9

299,439,610
179,058,451
128,480,463
6,407,538
613,386,062

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

289,575,519
179,050,310
128,683,070
5,278,823
602,587,722

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

10
11
12
13

113,896,956
114,218,688
3,254,250
328,509
231,698,403
845,084,465

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

113,896,956
37,799,500
98,936,209
239,510
250,872,175
853,459,897

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงิ นนี

63

รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี ทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
ส่วนของหนี สิ นตามสัญญาเชา่ ซือทีถึงกําหนด
ชํา ระภายในหนึ งปี
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวีย น
หนีสิ นไม่ หมุนเวีย น
หนี สิ นตามสัญญาเชา่ ซือ - สุ ทธิ จากส่วนที
ถึงกําหนดชํา ระภายในหนึ งปี
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
หนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวีย น
รวมหนีสิ น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

14
15

194,055,512
57,169,999

182,653,385
56,115,650

194,055,512
58,373,059

182,653,385
55,987,867

16

772,657
13,150,396
8,285,869
273,434,433

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

772,657
13,150,396
8,132,723
274,484,347

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

16
17
20

1,455,398
7,484,634
3,007,197
11,947,229
285,381,662

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

1,455,398
7,484,634
3,007,197
11,947,229
286,431,576

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงิ นนี
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รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 454,029,949 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชํา ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 302,686,717 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

18

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

454,029,949

454,029,949

454,029,949

454,029,949

302,686,717
41,650,577

302,686,717
41,650,577

302,686,717
41,650,577

302,686,717
41,650,577

23,000,000
174,958,480
17,407,029
559,702,803
559,702,803
845,084,465
-

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

23,000,000
181,119,496
18,571,531
567,028,321
567,028,321
853,459,897
-

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงิ นนี
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รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อนื
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
กําไรจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผือขาย
อืนๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้จ่ าย
ต้นทุนขาย
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทจะได้
ี รับ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ ่ายในการขาย
ค่าใช้จ ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ ่ายอืน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
อืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่ าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ ่ายทางการเงิ น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ ่ายภาษีเงิ นได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จอื น:
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนเผือขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงิ นได้
รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ
จากภาษีเงิ นได้
รายการทีจะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงิ นได้
รายการทีจะไม ่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ
จากภาษีเงิ นได้

20

20

20

กําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จอื นสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงิ นนี
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2559

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

752,465,981

721,397,261

752,352,197

721,397,261

25,575,644
6,518,370
784,559,995

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

25,575,644
6,490,237
784,418,078

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

582,280,511

577,633,815

583,456,014

576,203,030

(461,242)
581,819,269
26,684,805
36,924,313

16,696
577,650,511
22,738,018
35,424,013

(461,242)
582,994,772
26,580,813
33,918,967

16,696
576,219,726
22,174,067
33,094,386

2,033,405
21,388
647,483,180
137,076,815
(4,433,212)
132,643,603
(27,120,245)
105,523,358

635,812,542
117,435,516
(4,481,255)
112,954,261
(23,653,987)
89,300,274

2,033,405
21,388
645,549,345
138,868,733
(4,433,212)
134,435,521
(27,120,245)
107,315,276

631,488,179
121,685,020
(4,481,255)
117,203,765
(23,653,987)
93,549,778

15,395,577
(3,079,115)

(4,435,681)
887,136

15,395,577
(3,079,115)

(4,435,681)
887,136

12,316,462

(3,548,545)

12,316,462

(3,548,545)

(2,478,000)
495,600

(1,262,929)
252,586

(2,478,000)
495,600

(1,262,929)
252,586

(1,982,400)

(1,010,343)

(1,982,400)

(1,010,343)

115,857,420

84,741,386

117,649,338

88,990,890

รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เ สี ยทีไม ่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เ สี ยทีไม ่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

2559

2558

105,741,057
(217,699)
105,523,358

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

107,315,276

93,549,778

116,075,119
(217,699)
115,857,420

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

117,649,338

88,990,890

0.35

0.30

0.35

0.31

0.29

0.24

0.29

0.25

22

กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงิ นนี
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รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก ่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก ่อนภาษีเป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
โอนกลับค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ทีจะได้รับ (โอนกลับ)
กําไรจากการขายเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย
ดอกเบียรับ
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ขาดทุนจากสัญญาซือขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการดําเนิ นงานก ่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนี การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม ่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
เงิ นสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงิ นได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงิ นนี
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2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

132,643,603

112,954,261

134,435,521

117,203,765

(12,000)
9,441,282

(15,000)
8,264,022

(12,000)
7,262,785

(15,000)
6,412,349

(461,242)
(25,575,644)
(470,268)
4,433,212
(1,868,611)
238,247
21,388
775,904

16,696
(24,554,117)
(12,020)
4,481,255
(387,561)
(2,781,918)
462,452

(461,242)
(25,575,644)
(470,268)
4,433,212
(1,862,975)
238,247
21,388
775,904

16,696
(24,554,117)
(12,020)
4,481,255
(380,553)
(2,781,918)
462,452

119,165,871

98,428,070

118,784,928

100,832,909

13,537,262
(2,162,405)
(4,733,311)
130,461

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

13,545,402
(2,759,534)
(4,774,889)
137,912

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

1,147,396
6,349,821
133,435,095
(4,537,396)
(25,803,655)
103,094,044

(16,678,333)
(5,566,390)
121,183,492
(4,170,224)
(21,732,219)
95,281,049

2,478,238
6,206,658
133,618,715
(4,537,396)
(25,803,655)
103,277,664

(16,522,287)
(5,560,006)
124,658,469
(4,170,224)
(21,732,219)
98,756,026

รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือเครื องจักรและอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบียรับ
เงิ นสดรับจากการขายเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ซือเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เ ผือขาย
เงิ นสดจ่ายเพือลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัด หาเงิน
เจ้าหนี ทรัสต์รีซีทส์ เพิมขึน (ลดลง)
ชํา ระคืนหนี สิ นตามสัญญาเชา่ ซือ
เงิ นสดรับจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงิ นสดจ่ายเพือลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นปั นผลจ่าย
เงิ นสดรับจากผูม้ สี ว่ นได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัด หาเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดต้นปี
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูล กระแสเงินสดเปิ ด เผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใชเ่ งิ นสด
ซือสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช ่าซือ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงิ นนี
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2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(4,672,357)
2,425,701
1,870,550
104,468,698
(104,130,433)
(37,841)

(17,904,447)
19,544
385,641
68,939,930
(66,342,013)
(14,901,345)

(4,572,429)
2,425,701
1,864,914
104,468,698
(104,130,433)
(13,799,600)
(13,743,149)

(10,873,619)
19,544
378,633
68,939,930
(66,342,013)
(4,000,000)
(11,877,525)

11,622,006
(720,803)
(5,800,000)
(21,187,860)
(16,086,657)
86,969,546
212,470,064
299,439,610
-

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

11,622,006
(720,803)
(21,187,860)
(10,286,657)
79,247,858
210,327,661
289,575,519
-

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

1,440,000

1,000,000

1,440,000

1,000,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น เป็ น ส่วนหนึ งของงบการเงิ นนี

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ รวมสํ าหรับปี
ซือเงิ น ลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)
เงิ นปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เพิมขึนจากการเพิมทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)
ออกหุ น้ สามัญเพิมจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 21)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ ว นของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

41,650,577
41,650,577

84
41,650,577

84
302,686,717

302,686,717
302,686,717

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
41,650,493
-

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและชําระแล้ว
302,686,633
-

17,500,000
5,500,000
23,000,000

4,990,000
17,500,000

จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
12,510,000
-

97,887,684
105,741,057
(1,982,400)
103,758,657
(21,187,861)
(5,500,000)
174,958,480

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

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

กําไรสะสม

6,255,069
12,316,462
12,316,462
18,571,531

6,255,069

-

-

(1,164,502)
(1,164,502)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอืน
ส่วนเกิน ทุนจากการ
ส่วนตํากว ่าทุนจาก
การเปลียนแปลงสัดส่วน
วัดมูลค่าเงิ นลงทุน ใน
หลักทรัพย์เผือขาย
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
9,803,614
(3,548,545)
(3,548,545)

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั ฯ

งบการเงิน รวม

6,255,069
12,316,462
12,316,462
(1,164,502)
17,407,029

6,255,069

รวมองค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
9,803,614
(3,548,545)
(3,548,545)

465,980,047
105,741,057
10,334,062
116,075,119
(1,164,502)
(21,187,861)
559,702,803

168
465,980,047

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
380,388,578
90,150,189
(4,558,888)
85,591,301

4,853,197
(217,699)
(217,699)
(4,635,498)
-

1,000,000
4,853,197

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
4,703,112
(849,915)
(849,915)

470,833,244
105,523,358
10,334,062
115,857,420
(5,800,000)
(21,187,861)
559,702,803
-

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

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
385,091,690
89,300,274
(4,558,888)
84,741,386

(หน่วย: บาท)

รายงานประจําปี
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

71

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงิ นนี

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จรวมสํ าหรับปี
เงิ นปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิมจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 21)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น สามัญ
41,650,493
84
41,650,577
41,650,577
41,650,577

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและชําระแล้ว
302,686,633
84
302,686,717
302,686,717
302,686,717

17,500,000
5,500,000
23,000,000

102,474,481
107,315,276
(1,982,400)
105,332,876
(21,187,861)
(5,500,000)
181,119,496

6,255,069
12,316,462
12,316,462
18,571,531

6,255,069
12,316,462
12,316,462
18,571,531

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรสะสม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่วนเกินทุนจากการ
รวมองค์ประกอบอืน
จัดสรรแล้ว วัดมูลค่าเงิ นลงทุนใน
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม ่ได้จดั สรร
หลักทรัพย์เผือขาย
ของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
12,510,000
14,925,046
9,803,614
9,803,614
93,549,778
(1,010,343)
(3,548,545)
(3,548,545)
92,539,435
(3,548,545)
(3,548,545)
4,990,000
(4,990,000)
17,500,000
102,474,481
6,255,069
6,255,069

งบการเงินเฉพาะกิจ การ

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
381,575,786
93,549,778
(4,558,888)
88,990,890
168
470,566,844
470,566,844
107,315,276
10,334,062
117,649,338
(21,187,861)
567,028,321
-

(หน่วย: บาท)

รายงานประจําปี
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี

บริษัท แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
1.

ข้ อมูลทัวไปของบริษัทฯ
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯมี บ ริ ษ ัท ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีค อล จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษ ัท มหาชนที จด
ทะเบียนจัดตังในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการจัดหาและจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
ที อยู่บริ ษ ัทฯตามที จดทะเบี ยนตังอยู่เลขที / หมู่ ที แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีว ฒ
ั นา จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ.
โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ กําหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้าลง
วันที 28 กันยายน
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนี ได้จดั ทําขึ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุน เดิ ม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการ
บัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี ได้จดั ทําขึ นโดยรวมงบการเงินของบริ ษ ทั แกรททิ ทูด อินฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน)
(ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี
ชือบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด ผลิตและจําหน่ายอาหารเพือสุขภาพ
บริ ษทั ลิจิท จํากัด*
จําหน่ายอุปกรณ์ทีใช้ในโรงกลัน
นํามันและโรงไฟฟ้า
* จดทะเบียนจัดตังเมือวันที 1 มีนาคม 2559
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(ข) บริ ษทั ฯจะถื อว่ามีการควบคุมกิจการทีเข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสังการ
กิจกรรมทีส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้
(ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั ฯมีอาํ นาจ
ใน การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั ฯสิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน
(ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญเช่นเดี ยวกันกับของบริ ษทั ฯ
(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนีแล้ว
(ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ ม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษ ัท ฯและบริ ษัท ย่อยได้น ํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
(ปรับปรุ ง ) และฉบับใหม่รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ทีออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ งมี ผล
บังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม
มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บ ปรุ งหรื อจัดให้มี ขึ นเพือให้มีเนื อหาเท่ าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตี ความและการให้ แนวปฏิ บ ตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบ ัน สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง
) รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทาง
บัญชีฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ ม
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการ
ในหรื อหลังวันที
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มี ขึ นเพือให้มีเนื อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้ แนวปฏิ บ ัติ
ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยเชื อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ งและแนวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี ฉ บับ ใหม่ จะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นเมื อนํามาถื อปฏิ บ ัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีมีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที

) เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจ การ

(ปรับปรุง

มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี กําหนดทางเลือกเพิมเติมสําหรั บการบันทึกบัญชีเงินลงทุ นในบริ ษทั
ย่อย เงินลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลื อก
)
บันทึ กตามวิธีส่ วนได้เสี ยได้ ตามทีอธิ บายไว้ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที (ปรับปรุ ง
เรื อง เงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทังนี กิ จการต้อ งใช้วิธีก ารบัน ทึ ก บัญชี เดี ยวกัน
สําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่ วนได้เสี ย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เนืองจากฝ่ าย
บริ หารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามเดิม
4.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จ ากการขายสิ นค้ารั บ รู ้ เมื อบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนที มี
นัยสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ น ค้าให้กับ ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จ ากการขายแสดงมูล ค่ าตามราคาใน
ใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม สําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี
สภาพคล่อ งสู ง ซึ งถึ งกําหนดจ่ายคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น เดื อนนับ จากวันที ได้ม าและไม่ มี
ข้อจํากัด ในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืนแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่า
เผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที อาจเกิ ดขึนจากการเก็บเงิ นจากลู กหนี ไม่ ได้ ซึ ง
โดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี
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4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํากว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ย้ ในการผลิต
วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหี บห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้

4.5

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหน่ วยลงทุ นทีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน ซึ งบริ ษทั ฯจัดประเภทเป็ นรายการเที ยบเท่า
เงินสดแสดงมูลค่าตามราคายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนดังกล่าว
บันทึกในกําไรขาดทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลัก ทรัพ ย์ดังกล่ าวบัน ทึ ก ในกําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จอืน และจะบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนเมือได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์นนออกไป
ั
ค) เงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จาก
ค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื อหลังสุ ด ณ สิ นวัน
ทําการสุ ดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ทีมีการโอนเปลี ยนประเภทเงิ นลงทุนจากประเภทหนึ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ ง บริ ษทั ฯจะปรับ
มู ล ค่าของเงิ นลงทุ น ดังกล่ าวใหม่ โดยใช้มู ล ค่ายุติธรรม ณ วันที โอนเปลี ยนประเภทเงินลงทุ น ผล
แตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน จะ
ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

4.6

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา
ทีดิ นแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และ
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี
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อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

20
3 - 10
3-5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตัง
4.7

สิ นทรัพ ย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ
สิ นทรัพย์นนั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ใบอนุญาตในการดําเนินกิจการต่างๆ ซึ งบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่
มี ตวั ตนที มี อายุการให้ ป ระโยชน์ จาํ กัดอย่างมี ระบบตลอดอายุก ารให้ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จของ
สิ นทรัพย์นัน และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมือมีขอ้ บ่งชี ว่าสิ นทรัพย์นนเกิ
ั ดการ
ด้อยค่า บริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี
อายุการให้ประโยชน์
10

ใบอนุญาตต่างๆ
4.8

ปี

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจ การทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
ฯ
นอกจากนี บุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการทีมีสิท ธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

4.9

สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ายานพาหนะทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผู ้
เช่ าถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุ นด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
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ยานพาหนะทีเช่ าหรื อมู ลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงิ นทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีสิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบียจ่ายจะ
บัน ทึ กในส่ ว นของกําไรหรื อขาดทุ นตลอดอายุข องสั ญญาเช่ า ยานพาหนะที ได้ม าตามสั ญ ญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของยานพาหนะทีเช่า
สัญญาเช่าอาคาร และยานพาหนะทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงิ นที จ่ายตามสั ญญาเช่ าดําเนิ น งานรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.10 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ใน
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุล
เงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละกิจการนัน
รายการที เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิน บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันที เกิ ดรายการ
สิ นทรัพ ย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงิ นซึ งอยู่ในสกุ ลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุ น ที เกิ ดจากการเปลี ยนแปลงในอัตราแลกเปลี ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.11 การด้ อยค่าของสิ นทรัพ ย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคาร
และอุป กรณ์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัวตนอื นของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย หากมี ข ้อ บ่ งชี ว่าสิ น ทรัพ ย์
ดังกล่าวอาจ ด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนั ทังนีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู ง
กว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.12 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที ต้องจ่ายให้แก่ พนักงานเมื อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ ง
บริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละ
หน่ ว ยที ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ยวชาญอิ ส ระได้ท าํ การประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
4.13 ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ ก ประมาณการหนี สิ นไว้ในบัญ ชี เมื อภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรัพ ยากรเชิ งเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลื องภาระผูกพันนัน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชือถือ
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบัน ทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนีสิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสิ นที
เกียวข้องนัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี รวมทังผล
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
มี ก ําไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ยงพอที จะใช้ป ระโยชน์ จากผลแตกต่ างชัวคราวที ใช้หัก ภาษี แ ละผล
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมู ลค่าตามบัญชี ด ังกล่ าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทังหมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที
เกิดขึนเกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
4.15 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอน
หนีสิ นให้ผอู ้ ืนโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีมี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดที มีสภาพคล่ องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้
มากทีสุ ด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธ รรมที ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นในงบ
การเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดับ

ใช้ขอ้ มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
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ระดับ

ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงิ นในอนาคตทีกิจการประมาณ
ขึน

ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชันของมู ลค่ายุติธรรมสําหรับ สิ น ทรั พย์และหนี สิ นที ถื ออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงานทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
5.

การใช้ ประมาณการทางบัญชี ทสํี าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้
การประมาณและการตังสมมติฐาน ซึ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้

6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้องกัน รายการ
ธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื อสิ นค้าสําเร็จรู ป
จ้างผลิต
ขายสิ นค้าสําเร็จรู ป
รายได้อืน
รายการธุรกิจกับบริษทั ใหญ่
ซื อสิ นค้าสําเร็จรู ป
ค่าเช่าคลังสิ นค้า
ค่าขนส่ งสิ นค้า
รายการธุรกิจกับบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
ซื อสิ นค้าสําเร็จรู ป
ซื อสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

707
3,094
87
58

19
73
-

ราคาทีตกลงร่ วมกัน
ราคาทีตกลงร่ วมกัน
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

10,425
480
33

5,921
480
96

10,425
480
33

5,921
480
96

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

1,428
154

3,624
-

1,428
154

3,624
-

ราคาทีตกลงร่ วมกัน
ราคาทีตกลงร่ วมกัน

ยอดคงค้างระหว่า งบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที เกี ยวข้อ งกัน ณ วัน ที
รายละเอียดดังนี
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ธัน วาคม

และ

มี

รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
เจ้าหนี การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ )
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด
รวมเจ้ าหนีการค้ ากิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้าหนี อืนกิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ )
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
รวมเจ้ าหนีอืนกิจการทีเกียวข้ องกัน

-

-

1,608

87

1,875

1,998

1,875

1,998

1,875

1,760
3,758

3,483

1,760
3,845

40
120
160

40
543
583

40
120
160

40
543
583

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และ
พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2559
2558
11,545
10,707
338
314
11,883
11,021

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
10,804
9,959
338
314
11,142
10,273

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2559
2558
32
32
299,408
49,037
162,500

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวมตลาดเงิน - ราคาทุน
บวก: กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน - มูลค่ายุติธรรม
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
32
26
289,544
46,901
162,500

-

901
163,401

-

901
163,401

299,440

212,470

289,576

210,328

ณ วันที ธันวาคม
เงิ นฝากออมทรัพ ย์มีอตั ราดอกเบี ยระหว่างร้อยละ .375 ถึ ง .380 ต่อปี
(2558: ร้อยละ 0. ถึง 1.500 ต่อปี )
8.

ลูกหนีการค้ า
ยอดคงเหลือของลู กหนี การค้า ณ วันที
วันทีถึงกําหนดชําระได้ดงั นี

ธันวาคม

และ

แยกตามอายุหนี ที คงค้างนับจาก
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน เดือน
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกันสุ ทธิ
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน เดือน
- เดือน
82

-

-

8

-

-

-

5
13

-

117,115

134,145

117,112

134,145

61,943
-

58,639
247

61,925
-

58,639
247
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- เดือน
มากกว่า เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกันสุ ทธิ
รวมลูกหนีการค้าสุ ทธิ

9.

งบการเงินรวม
2559
2558
166
178
179,224
193,209
(166)
(178)
179,058
193,031
179,058
193,031

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
166
178
179,203
193,209
(166)
(178)
179,037
193,031
179,050
193,031

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้าสําเร็จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ
งานระหว่างทํา
วัสดุสินเปลือง
รวม

2559
81
108,914
19,273
437
302
129,007

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

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
2559
2558
(527)
(989)
(527)
(989)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2559
2558
81
66
108,387
107,976
19,273
17,489
437
221
4
302
101
128,480
125,857
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ
รวม

2559
109,500
19,273
437
129,210

2558
108,741
17,489
221
126,451
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
2559
2558
(527)
(989)
(527)
(989)

สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
2559
2558
108,973
107,752
19,273
17,489
437
221
128,683
125,462
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ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ทีจะได้รับ ( : 0. ล้านบาท) และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน .
ล้านบาท ( : 0. ล้านบาท) โดยนําไปหัก จากมูล ค่าของสิ น ค้าคงเหลื อที รั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายใน
ระหว่างปี
10.

เงินลงทุนในหลักทรัพ ย์เผือขาย
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรทียังไม่เกิดขึนจาก
การเปลียนแปลง
ราคาทุน
มูลค่าเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี
2559
2558
2559
2558
2559
2558

ประเภท
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม

90,683
90,683

65,445
65,445

23,214
23,214

7,819
7,819

113,897
113,897

73,264
73,264

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชันที ซึ งเป็ นการใช้ขอ้ มูลราคา
เสนอซื อขายของสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นอย่างเดียวกันในตลาดที มีสภาพคล่อง มูลค่ายุติธรรมของเงิ น
ลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายดังกล่าวคํานวณโดยใช้ราคาเสนอซื อหลังสุ ด ณ สิ นวันทําการสุ ดท้ายของ
ปี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที
ดังนี

ธันวาคม

และ

ราคาตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม - สุ ทธิ
ซื อระหว่างงวด
ขายระหว่างงวด
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายในระหว่างงวด
ราคาตามบัญชี ณ วันที ธันวาคม - สุ ทธิ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายการเปลียนแปลง
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
73,264
55,743
104,130
66,342
(78,893)
(44,385)
15,396
113,897

(4,436)
73,264

ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีผลกําไรจากการขายหลักทรัพย์เผือขายทีเกิดขึน
แล้ว และกําไร (ขาดทุน) ทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย ดังนี
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
2559
2558
25,576
24,554
15,396
(4,436)

กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
กําไร (ขาดทุน) ทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง

11. เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี

บริ ษทั

บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด
บริ ษทั ลิจิท จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนชําระแล้ว
2559
2558
33,000
5,000

30,000
-

สัดส่วนเงินลงทุน
2559
2558
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
99.99
79.99
99.99
-

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน
2559
2558
32,800
4,999
37,799

23,999
23,999

บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด
ในระหว่างไตรมาสทีสองของปี
บริ ษทั ฯได้ลงทุนเพิมในบริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด (บริ ษทั
ย่อย) เป็ นจํานวนเงิ น ล้านบาท เพือดํารงอัตราส่ วนในการถือหุ ้นคงเดิม เนื องจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ได้มีการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิ ม 25 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน 250,000 หุ้น มู ลค่าตราไว้หุ้นละ
100 บาท) เป็ น 30 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน 300,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
เมื อวัน ที พฤษภาคม 2559 บริ ษ ัท ฯได้เข้าซื อหุ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ลาวิช แลบบอราทอรี จํากัด
จํานวน 60,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ ของหุ้นทังหมดของบริ ษทั ย่อยจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในราคา
. ล้านบาท ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ย่อยเพิมขึนจากเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 79.99
เป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99
รายการซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี

ราคาซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยทีถูกปรับปรุ ง
ส่ วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

เมื อวันที พฤศจิกายน
ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้อนุ มตั ิการลงทุนเพิมในบริ ษทั ลาวิช
แลบบอราทอรี จํากัด (บริ ษทั ย่อย) เป็ นจํานวนเงิ น ล้านบาท เพือดํารงอัตราส่ วนในการถื อหุ้นคงเดิม
เนื องจากบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวได้มีการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน ,
หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ บาท) เป็ น ล้านบาท (หุ้นสามัญจํานวน , หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ
บาท)
บริษัท ลิจิท จํากัด
บริ ษทั ฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษทั ลิจิท จํากัด ในอัตราร้อยละ . ของ
ในเดือนมีนาคม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว บริ ษทั ลิจิท จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตังกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที
มีนาคม
โดยมีทุนจดทะเบียนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้วเป็ นจํานวน ล้านบาท (หุ ้น
สามัญจํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ น้ ละ บาท)
เมือวันที ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯได้เข้าซือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ลิจิท จํากัด จํานวน 15,000 หุ ้น หรื อคิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ ของหุ้นทังหมดของบริ ษทั ย่อยจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในราคา . ล้านบาท ทําให้สัดส่ วน
การถือหุ ้นของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ย่อยเพิมขึนจากเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 69.99 เป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99
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12.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
เครื องจักร และเครื องใช้
และอุปกรณ์ สํานักงาน
ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตัง
และก่อสร้าง

49,043
49,043
49,043

30,983
19,205
50,188
50,188

34,297
6,422
(497)
40,222
656
(241)
59
40,696

5,357
2,621
(45)
136
8,069
1,109
(53)
9,125

14,865
3,350
18,215
4,347
(6,160)
16,402

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

147,434
18,904
(542)
165,796
6,112
(6,454)
165,454

-

8,345
1,942

20,855
3,297

4,576
425

5,643
2,171

-

39,419
7,835

-

10,287
2,754

(490)
23,662
3,227

(44)
4,957
1,011

7,814
2,021

-

(534)
46,720
9,013

-

13,041

(235)
26,654

(51)
5,917

(4,213)
5,622

-

(4,499)
51,234

ค่าเผือการด้ อยค่ า
ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม

1
1

-

-

-

-

-

1
1

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที ธันวาคม

49,042

39,901

16,560

3,112

10,401

59

119,075

ณ วันที ธันวาคม

49,042

37,147

14,042

3,208

10,780

-

114,219

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
ซื อเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที ธันวาคม
ซื อเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที มกราคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนที
จําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนที
จําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม

รวม

ค่าเสื อมราคาสํ าหรับปี
(จํานวน 4.5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขาย ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

7,835

(จํานวน .1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขาย ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

9,013
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(หน่วย: พันบาท)

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
เครื องจักร และเครื องใช้
และอุปกรณ์ สํานักงาน
ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตัง
และก่อสร้าง

47,043
47,043
47,043

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

34,117
49
(497)
33,669
560
(241)
33,988

5,351
2,519
(44)
136
7,962
1,105
(53)
9,014

14,865
3,350
18,215
4,347
(6,160)
16,402

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

135,879
11,873
(541)
147,211
6,012
(6,454)
146,769

-

8,118
1,290

20,853
2,545

4,576
406

5,643
2,171

-

39,190
6,412

-

9,408
2,016

(490)
22,908
2,238

(44)
4,938
988

7,814
2,021

-

(534)
45,068
7,263

-

11,424

(235)
24,911

(51)
5,875

(4,213)
5,622

-

(4,499)
47,832

1
1

-

-

-

-

-

1
1

47,042

30,914

10,761

3,024

10,401

-

102,142

47,042

28,898

9,077

3,139

10,780

-

98,936

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
ซื อเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที ธันวาคม
ซื อเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที มกราคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนที
จําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่ วนที
จําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม
ค่าเผือการด้ อยค่ า
ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม

รวม

ค่าเสื อมราคาสํ าหรับปี
(จํานวน 3.3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขาย ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

6,412

(จํานวน .0 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขาย ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

7,263

ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื อ โดยมี
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 6. ล้านบาท (2558: 4. ล้านบาท)
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ฯมีเครื องจักรและอุปกรณ์สํานักงานจํานวนหนึ งซึ งตัดค่าเสื อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มู ลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน
เงินประมาณ .3 ล้านบาท ( : 17.9 ล้านบาท)
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13.

สิ นทรัพ ย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ย่อยได้แก่ใบอนุ ญาตในการดําเนิ นกิจการต่างๆ มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
และ
ในงบการเงินรวม แสดงได้ดงั นี
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที ธันวาคม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
:
ณ วันที ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

4,282
(1,028)
3,254

:
ณ วันที ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

4,282
(600)
3,682

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี
แสดงได้ดงั นี

และ

ในงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
3,682
4,111
(428)
(429)
3,682
3,254

มูลค่าตามบัญชี ตน้ ปี
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชี ปลายปี

89

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี

14.

เจ้ าหนีทรัสต์ รีซีทส์
อัตราดอกเบีย
2559

งบการเงินรวม
2558

(ร้อยละต่อปี )
เจ้าหนีทรัสต์รีซีทส์ อัตราตลาดบวก /
อัตราตลาดบวก /
ลบส่ วนต่างทีกําหนด ลบส่ วนต่างทีกําหนด
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

194,056
194,056

182,653
182,653

194,056
194,056

182,653
182,653

ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ฯมีวงเงินสิ นเชื อระยะสันทีได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ซึงปลอดภาระ
คําประกัน ทียังมิได้เบิกใช้รวมเป็ นจํานวนประมาณ ล้านบาท ( : ประมาณ ล้านบาท)
15.

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
งบการเงินรวม
2559
2558
1,875
3,758
43,389
40,918
160
583
1,224
2,057
10,522
8,800
57,170
56,116

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ )
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ )
เจ้าหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

16.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,483
3,845
43,283
40,898
160
583
1,069
1,974
10,378
8,688
58,373
55,988

หนีสิ นตามสัญญาเช่ าซื อ

หนีสิ นตามสัญญาเช่าซื อ
หัก : ดอกเบียรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าซื อ-สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,415
1,669
(187)
(160)
2,228
1,509
(773)
(544)
1,455

965

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าซื อกับบริ ษทั ลี สซิ งเพือเช่ายานพาหนะ ใช้ในการดําเนิ นงานของกิจการโดยมี
กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ ปี
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่าขันตําตามสัญญาเช่าซื อดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ไม่เกิน ปี
868
ผลรวมของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่ า
ดอกเบียตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
(95)
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตาม
773
สัญญาเช่า

ณ วันที ธันวาคม
1 - 5 ปี
เกินกว่า ปี
1,547
(92)
1,455

-

รวม
2,415
(187)
2,228

(หน่วย: พันบาท)
ไม่เกิน ปี
611
ผลรวมของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่ า
ดอกเบียตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
(67)
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตาม
544
สัญญาเช่า

17.

ณ วันที ธันวาคม
1 - 5 ปี
เกินกว่า ปี
1,058
(93)
965

-

รวม
1,669
(160)
1,509

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็ นเงินชดเชยพนัก งานเมือออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2559
2558
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
4,231
2,505
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
645
352
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
131
110
ต้นทุนดอกเบีย
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
1,834
875
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
644
389
ส่ วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
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รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2559
2558
7,485
4,231

ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานรับ รู ้ในรายการต่อไปนี ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
776
462
776
462

ระยะเวลาเฉลี ยถ่ วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
ณ วันที ธันวาคม
พนักงานของบริ ษทั ฯประมาณ ปี ( : ปี )
สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึนกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
3.30
3.10
10.00
8.00
0.50 - 30.00
0.50 - 30.00

ผลกระทบของการเปลี ยนแปลงสมมติฐานที สําคัญต่อมูล ค่ าปั จจุ บนั ของภาระผูก พันผลประโยชน์
และ
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที ธันวาคม
สรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน

(หน่วย: ล้านบาท)
2559
2558
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน %
ลดลง %
เพิมขึน %
ลดลง %
(1.14)
1.38
(0.7)
0.8
1.27
(1.09)
0.8
(0.7)
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี

18.

สํ ารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯต้อง
ภายใต้บทบัญญัติข องมาตรา แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้

19.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2559
2558
18,926
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน 23,525
11,545
10,707
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร (หมายเหตุ )
9,013
7,835
ค่าเสื อมราคา (หมายเหตุ )
ซื อวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็จรู ป
579,711
577,234
การเปลียนแปลงในวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ป
36
(6,265)
8,970
2,255
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
1,791
7,185
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
23,232
18,036
10,804
9,959
7,263
6,412
578,950
577,009
759
(6,050)
8,970
2,255
1,791
7,185

20. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

และ

สรุ ปได้ดงั นี

งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

27,181

23,747

27,181

23,747

(61)
27,120

(93)
23,654

(61)
27,120

(93)
23,654

รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

จํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ด
และ
วันที ธันวาคม
สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับกําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,079

(887)

3,079

(887)

(496)
2,583

(253)
(1,140)

(496)
2,583

(253)
(1,140)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี
งบการเงินรวม
2559
2558
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิ หกั ได้เพิมขึน
อืน ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

94

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

132,643

112,954

134,436

117,204

ร้อยละ
26,529

ร้อยละ
22,591

ร้อยละ
26,887

ร้อยละ
23,441

231
2
358
591
27,120

211
2
850
1,063
23,654

231
2
233
27,120

211
2
213
23,654

รายงานประจําปี

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

ส่ ว นประกอบของสิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี สิ นภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรจากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
รวม
การแสดงรายการในงบการเงิน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

33
106
1,497
1,636

36
198
846
1,080

33
106
1,497
1,636

36
198
846
1,080

4,643
4,643

1,564
1,564

4,643
4,643

1,564
1,564

3,007

484

3,007

484

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีทียัง
ไม่ได้ใช้จาํ นวน . ล้านบาท (2558: . ล้านบาท) ทีบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี เนื องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอทีจะนําขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
21. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ตามมติทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯประจําปี
อนุมตั ิให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจํานวน ,341, หน่วย ชนิดระบุชือผูถ้ ื อและสามารถโอนเปลียนมือได้
ซึ งได้จดั สรรให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา หุ้นสามัญเดิม ต่อ หน่ วยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ซึ งใบสําคัญแสดงสิ ทธินีมีอายุ ปี นับตังแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ( เมษายน ) โดย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หน่ วยมีสิทธิ ซือหุ ้นสามัญได้ หุ ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดง
บาท ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯได้ในวันทํา
สิ ทธิ เท่ากับ
การสุ ดท้ายของเดือนตุลาคมและเดือนเมษายนของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ
ทังนีกําหนดการใช้สิทธิครังแรกให้ตรงกับวันที ตุลาคม
และกําหนดการใช้สิทธิครังสุ ดท้ายใน
วัน ที เมษายน
ในระหว่างปี ปั จจุบ นั ยังไม่มีผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รายใดใช้สิ ทธิ ซือหุ ้น
สามัญ
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22. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้ นของบริ ษทั ฯ (ไม่ รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญทีออกอยูร่ ะหว่างปี
กําไรต่อหุน้ ปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ อื น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี ยถ่ วงนําหนัก ของหุ้น สามัญ ที ออกอยู่ในระหว่างปี กับ
จํานวน ถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญทีบริ ษทั ฯอาจต้องออกเพือแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ทังสิ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีก ารแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วันออกหุ ้น
สามัญเทียบเท่า
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี

กําไรสําหรับปี
2559
2558
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรั บลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
(GIFT-W1)
กําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไรทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการใช้
สิ ทธิ ซือหุน้ สามัญจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

105,741

105,741

90,150

90,150

กําไรสําหรับปี

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
2559
2558
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

กําไรต่อหุน้
2559
2558
(บาท)
(บาท)

302,687

302,687

0.35

0.30

66,226

71,651

368,913

374,338

0.29

0.24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

กําไรต่อหุน้

2559
(พันบาท)

2558
(พันบาท)

2559
(พันหุน้ )

2558
(พันหุน้ )

2559
(บาท)

2558
(บาท)

107,315

93,550

302,687

302,687

0.35

0.31

66,226

71,651

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรั บลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
(GIFT-W1)
กําไรต่ อหุ้นปรั บลด
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กําไรทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการใช้
สิ ทธิ ซือหุน้ สามัญจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

107,315

93,550

368,913

374,338

0.29

0.25

23. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานทีนําเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ด ด้านการดําเนิ นงานได้รับ และสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัด สรร
ทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดําเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คือ ธุ รกิจการจัดหาและ
จํา หน่ า ยเคมี ภ ัณ ฑ์ แ ละดําเนิ น ธุ รกิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผล
การปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ งวัดมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดี ยวกับ ที ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ น งานและสิ นทรัพ ย์รวมในงบการเงิ น
ดังนัน รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ทงหมดที
ั
แสดงอยู่ในงบการเงิน จึ งถือเป็ นการ
รายงานตามส่ วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี
และ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯย่อย ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดทีมีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่า
ร้อยละ ของรายได้ของกิจการ
24.

กองทุนสํ ารองเลียงชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พขึนตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลียงชีพ พ.ศ.
โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อย
ละ ถึ ง ร้อยละ ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชี พนี บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุ งศรี จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั
ฯ ในระหว่างปี
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน .1 ล้านบาท ( : 0. ล้าน
บาท)

25.

เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจําปี
สําหรับปี

อนุมตั ิโดย
ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้นเมือ
วันที เมษายน
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เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)
21,188

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
0.0699993
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26. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
26.1 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานทีเกียวข้องกับสัญญาเช่ าคลังสิ นค้าและสัญญาบริ การโดยอายุ
สัญญามีระยะเวลาตังแต่ ปี ถึง ปี
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษ ัทฯ มี จาํ นวนเงิน ขันตําที ต้องจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่ า
ดําเนินงานและสัญญาบริ การทีบอกเลิกไม่ได้ ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3
2
1

จ่ายชําระภายใน
ภายใน ปี
มากกว่า ปี แต่ไม่เกิน ปี
26.2 หนังสื อคําประกันธนาคาร

ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ฯมีหนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ น
จํานวน ล้านบาท (2558: ล้านบาท) ซึ งเกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นหนังสื อคําประกันเพือคําประกันการจ่ายชําระเงินให้กบั เจ้าหนี
27. ลําดับชันของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ฯมี สินทรั พย์และหนี สิ นที วัดมู ลค่าด้วยมู ล ค่ ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม
ระดับ
ระดับ

ระดับ
สิ นทรัพ ย์ ทวัี ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย (หมายเหตุ )
สิ นทรัพ ย์ ทเปิี ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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113.9

-

-

113.9

-

0.1

-

0.1
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28.

เครื องมือทางการเงิน

28.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงินทีสําคัญของบริ ษทั ฯตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย เจ้าหนี ทรัสต์รีซีทส์ เจ้าหนี การค้า
และเจ้าหนี อืน และหนี สิ นตามสัญญาเช่ าซื อ บริ ษทั ฯมีความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงิ น
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี ยงดังนี
ความเสียงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั ฯมีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อที เกี ยวเนื องกับลูกหนี การค้าและลู กหนี อืน ฝ่ ายบริ หารควบคุ ม
ความเสี ยงนีโดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชือทีเหมาะสม ดังนันบริ ษทั ฯ
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื อ นอกจากนี การให้สินเชื อของ
บริ ษทั ฯไม่ มีการกระจุกตัวเนื องจากบริ ษทั ฯมี ฐานของลู กค้าที หลากหลายและมี อยู่จาํ นวนมากราย
จํานวนเงินสู งสุ ดทีบริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีการค้าและ
ลูกหนีอืนทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯมีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกี ยวเนื องกับเงินฝากสถาบันการเงิ นและเงินกูย้ ืม
ระยะสันทีมีดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนืองจากสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบีย
ทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี ยง
จากอัตราดอกเบียของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํา
ณ วันที ธันวาคม
สิ นทรั พย์และหนี สิ นทางการเงิ นที สําคัญสามารถจัด ตามประเภทอัตรา
ดอกเบีย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวันทีครบ
กําหนด หรื อ วันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดังนี
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ธันวาคม
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบีย
ภายใน มากกว่า
มากกว่า ปรับขึนลง
ไม่มี
ปี
ถึง ปี
ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบีย
สินทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
หนีสินทางการเงิน
เจ้าหนีทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ

-

-

-

295,495
295,495

3,945
179,058
113,897
296,900

585
585

1,455
1,455

-

194,056
194,056

57,170
188
57,358

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

299,440 0.375-1.380
179,058
113,897
592,395
194,056
57,170
2,228
253,454

1.30-3.10
4.01-7.50

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ธันวาคม
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบีย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึนลง
ไม่มี
ปี
ถึง ปี
ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบีย
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
หนีสินทางการเงิน
เจ้าหนีทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ

-

-

-

210,525
210,525

1,945
193,031
73,264
268,240

223
223

777
777

-

182,653
182,653

56,116
509
56,625

100

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

212,470 0.375-1.500
193,031
73,264
478,765
182,653
56,116
1,509
240,278

1.10-1.15
7.50

รายงานประจําปี
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธันวาคม
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบีย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึนลง
ไม่มี
ปี
ถึง ปี
ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบีย
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
หนีสินทางการเงิน
เจ้าหนีทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ

-

-

-

285,671
285,671

3,905
179,050
113,897
296,852

585
585

1,455
1,455

-

194,056
194,056

58,373
188
58,561

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

289,576 0.375-1.380
179,050
113,897
582,523
194,056
58,373
2,228
254,657

1.30-3.10
4.01-7.50

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธันวาคม
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบีย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึนลง
ไม่มี
ปี
ถึง ปี
ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบีย
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
หนีสินทางการเงิน
เจ้าหนีทรัสต์รีซีทส์
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ

-

-

-

209,098
209,098

1,230
193,031
73,264
267,525

223
223

777
777

-

182,653
182,653

55,988
509
56,497
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รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

210,328 0.375-1.500
193,031
73,264
476,623
182,653
55,988
1,509
240,150

1.10-1.15
7.50

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกียวเนื องจากการซื อหรื อขายสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษ ัทฯมี ยอดคงเหลื อของสิ น ทรั พ ย์และหนี สิ นทางการเงิ นที เป็ นสกุ ล
เงินตราต่างประเทศซึ งไม่ได้ป้องกันความเสี ยงดังนี
สกุลเงิน

หนีสิ นทางการเงิน
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
2559
2558
2559
2558
(ล้าน)
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงิ นตราต่างประเทศ)
1.09
0.50
35.8307
36.0886
0.07
0.25
37.7577
39.4388

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2559
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.02
ยูโร
0.02

บริ ษทั ฯมีสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที

ธันวาคม

ดังนี

อัตราแลกเปลียนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
จํานวนทีซื อ
จํานวนทีซื อ
วันครบกําหนดตามสัญญา
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงิ นตราต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
- กรกฎาคม
0.97
34.9775 - 36.1300
กุมภาพันธ์
ยูโร
0.02
37.9900 - 38.0200
มกราคม
- กุมภาพันธ์
28.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
เนืองจากเครื องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน เงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบีย
ใกล้เคี ย งกับ อัตราดอกเบี ยในตลาด บริ ษ ัท ฯจึ งประมาณมู ล ค่ ายุติ ธรรมของเครื องมื อ ทางการเงิ น
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมตลาดเงิ นและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย ซึ งบริ ษทั ฯได้แสดงมูลค่าตามราคาทุ นและมูลค่า
ยุติธรรมทีแตกต่างกันตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ และหมายเหตุ
29.

การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม
เพือสนับสนุนการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นโดย ณ วันที
31 ธันวาคม
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ .51:1 (2558: 0.55:1) และเฉพาะบริ ษทั
ฯมีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.51:1 (2558: 0.55:1)
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รายงานประจําปี

30.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที กุมภาพันธ์
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครังที /
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
เพือพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากกําไร
ต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
ของปี
ในอัตราหุ น้ ละ . บาท รวมเป็ นเงินประมาณ . ล้านบาท

31.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมือวันที 21 กุมภาพันธ์
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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

:

H ome care
P ersonal Care
C osmetic
F oods
Beverage
Supplement
T raditional Medicine
C onventional Medicine
P lastics
C oating

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 2014 - 2016 can be classified as business operators.
2014
2015
Customers
million percent million percent
baht
baht
HPC Business
595.05
72.87
539.37
74.77
FBS Business
46.42
5.69
44.46
6.16
TC Business
51.30
6.28
45.28
6.28
PC Business
123.77
15.16
92.29
12.79
Total Revenues of Sales
816.54 100.00 721.40 100.00

2016
million percent
baht
551.35
73.27
45.83
6.09
52.15
6.93
103.14
13.71
752.47 100.00

The company’ revenue by segment.

551.35

539.37

600

595.05

700

500
400

52.15

45.83

45.28

44.46

51.3

46.42

100

92.29

123.77

200

103.14

300

0

2014
HPC

2015

2016

FBS

TC
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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)

2014
Million Baht
695.78
310.69
385.09
826.52
75.54
0.25

%
100.00
44.65
55.35
9.14

2015
Million Baht
%
729.51
100.00
258.68
35.46
470.83
64.54
753.25
90.15
11.97
0.30

2016
Million Baht
845.08
285.38
559.70
784.56
105.74
0.35

%
100.00
33.77
66.23
13.47

Remark: Earnings Per Share is calculated from the total number of shares in each year as follows:
2014: 302,686,633 ordinary shares
2015: 302,686,717 ordinary shares
2016: 302,686,717 ordinary shares

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)

106

2014

2015

2016

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
9.89
36.41
149

2.24
1.75
0.38
4.04
89
4.58
79
12.95
28
140
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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 (%)

2014

2015

2016

17.14%
12.20%
20.11%
9.14%
21.50%

19.93%
16.28%
106.70%
11.97%
21.30%

22.68%
18.22%
75.21%
13.47%
20.62%

15.44%
83.66%
1.28

16.48%
84.25%
1.06

17.41%
98.74%
1.00

0.81
8.00
130.84%

0.55
27.54
23.73%

0.51
30.37
38.08%
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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 2015, the company earned THB 0.60 million as a profit from the currency rate. In the following year, 2016,
we lost THB 2.03 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 2015 – 2016, the company had total account receivable of THB 193.03 million and THB 179.06
million respectively; the average collection periods were 106 and 89 days respectively. In December 31, 2016 the company
had total account receivable around 21.19% 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 0.17 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, 2016, the company had account receivables who had not reached the due date of payment worth
around THB 117.12 million. The amount is divided into 2 types as follows. First, the less-than-3-month accrual account
receivables worth THB 61.94 million derived from the overlap of invoice placement and cheque receive periods.

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 175.50 million.
As of December 31, 2016, the company had a number of inventories worth THB 128.48 million consisting of THB
108.47 million for processed goods, THB 19.27 million for goods in transit, and THB 0.74 million for packages. These
amount deducted from 2015 which had the inventories around THB 125.86 million consisting of THB 108.04 million for
processed goods, THB 17.49 million for goods in transit, and THB 0.33 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 March 8, 2017, 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 March 8, 2017which is the book closing date, is described below:
Number of
No.
Name of Shareholders
Shareholder Ratio (%)
Shares(Shares)
1.
Union Petrochemical Plc./1
171,596,466
56.69
2.
Suwannapasri Group
2.1 Miss Chatprapha Suwannapasri
2,656,900
0.88
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
12,550,000
4.15
4.
Miss Wananthorn Kitvanitsathien
11,190,000
3.70
5.
CHASE NOMINEES LIMITED
8,000,000
2.64
6.
Mr. Suparoj Rojvera
7,309,200
2.41
7.
Thai.N.V.D.R Co.,Ltd.
5,930,554
1.96
8.
Mr. Vichai Sermtaweesub
5,520,031
1.82
9.
Mr.Leucha Pohob
4,700,094
1.55
10.
Miss Kanda SaThanakunphanit
3,313,474
1.09
Other
67,750,629
22.40
Total
302,686,717
100.00
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Remark
/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 5 years
2012
2013
2014
2015
2016
0.35
Earnings Per Share *
0.41
0.23
0.25
0.30
Devidend Per Share
0.446
0.208**
0.47281***
0.07**** 0.135*****
38.08
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.
****- The Board of Directors proposes a dividend for the year 2016 by paying a cash dividend to shareholders of the Company at the
rate of Baht 0.135 per share for the shares issued in the amount of 302,686,717 shares for a total amount of dividends paid.
40,862,706.80 Baht 40.13, representing a dividend yield of net profit after deduction of legal reserves.

Management Structure
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Board of Directors
The Board of Directors of the Company as at December 31, 2016 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, 2016 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, 2016, 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.
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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, 2016, 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’2016 on April 19, 2016 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 2016, 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
Mr. Jesadavat Priebjrivat
Chairman of Board
4/4
492,000
492,000
Director/ Independent
Director
Mr. Khan Akaworawit
Chairman of Audit
4/4
252,000
252,000
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
3/4
96,000
96,000
Miss Piyanan Suwannapasri
Director
4/4
96,000
96,000
Mr. Perapol Suwannapasri
Director
3/4
96,000
96,000
Mr. Karoon Srivijitranon
Director
3/4
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 2012 onwards, but still serves on the Board of Directors.
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Remuneration for Executives
As at December 31, 2016, 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.
2014
2015
2016
Remuneration for
No. of
Amount Paid
No. of
Amount Paid
No. of
Amount Paid
Executives
Executives
(Baht)
Executives
(Baht)
Executives
(Baht)
Salary,
6
5,215,248
6
6,075,000
6
9,874,870
Commission and
Bonus*
Other Benefits
6
575,677
6
669,000
6
833,936
(provident fund,
social security
fund and O.T.)
Total
5,790,925
6,744,000
10,708,806

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 2016, the company has contributed to the fund for the six executives a total of 648,936 baht.
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Personnel
As at December 31, 2016 with a staff of 54 people is a permanent staff of 48 employees at the 6 celebrities are as follows.
Number of employees (persons)
As at December 31,
As at December 31,
As at December 31,
2014
2015
2016
19
19
21
16
12
16
6
7
9
6
8
8
47
46
54

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
2014
2015
2016
Salary, commission and bonus
15,280,463
14,239,789
16,011,963
Other Benefits Provident Fund, social securities fund and
O.T. and other fringe benefits
Total

719,687

919,550

1,795,973

16,000,150

15,159,339

17,807,936

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 2016.
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, 2016
-

Number of shares (shares).
Changes during the year December 31, 2016
+ Buy more - Sold out
-

-

-

-

-

678,014

367,000

85,600

959,414

-

-

-

-

4,816,961

-

-

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 1992 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.
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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 3 out of 3 people is 100 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 2016, 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 190,000
baht, Total 1,060,000 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 6 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 Orraphin Phothisit 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 31.2016, 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, , 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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We work for the better community: Gift Charitable Campaign for Children GIFT FOR CHILD Project # 1 At 14.00
pm. On Saturday, 5th November 2016, at Klum Nak Kao Ying 2 School (Baan Bor V) in Ratchaburi province..
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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 /2 5 5 9 held on February 2 4 , 2 0 1 6 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 2016 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. 1/25 59 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 12,2012 at 5/2555 has appointed EL Business Advisory Co., Ltd. to
performing as the internal audit of the Company since October 11,2012,.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, 2016. The company is related transaction with connected parties as below;
(Unit: Thousand Baht)
2016
2015
Transaction with subsidiary
Lavish laboratory Co., Ltd.
Purchases of finished goods
707
19
Manufacturing wages.
3,094
73
Tax is due
4
Transactions with related companies
Union Petrochemical Public Company Limited
Purchases of finished goods
Rental expenses
Transportation expenses
Transportation revenue
Lion Asia (Thailand) Company Limited
Purchases of finished goods
Purchases of fixed assets

Sales of finished goods
Total purchase (Rent, transportation)
Total sale (Income)

10,425
480
33
-

5,921
480
96
-

1,428
154
-

3,624
-

16,321
-

10,217
-

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 2016.
- 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.
- Trade accounts receivable-related companies is reasonably transaction and in accordance to the terms and
conditions giving to all clients customer.
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- 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
2014

Separate
Million
%
Baht
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

2015

Consolidated
Million
%
Baht

Separate
Million
%
Baht

2016

Consolidated
Million
%
Baht

Separate
Million
%
Baht

Consolidated
Million
%
Baht

816.54

98.79%

816.54

98.79%

721.40

95.78%

721.40

95.77%

752.35

95.91%

752.47

95.91%

9.98

1.21%

9.98

1.21%

31.77

4.22%

31.85

4.23%

32.07

4.09%

32.09

4.09%

826.52 100.00%

826.52 100.00%

753.17 100.00%

753.25 100.00%

784.42

100%

784.56

100.00%

676.27

81.82%

676.56

81.86%

576.22

76.51%

577.65

76.69%

582.99

74.32%

581.82

74.16%

22.77

2.75%

22.81

2.76%

22.17

2.94%

22.74

3.02%

26.58

3.39%

26.68

3.40%

18.01

2.18%

18.88

2.28%

23.14

3.07%

24.71

3.28%

23.12

2.95%

25.41

3.24%

8.41

1.02%

8.70

1.05%

9.96

1.32%

10.71

1.42%

10.80

1.38%

11.51

1.47%

-

-

-

-

2.06

0.26%

2.06

0.26%

725.46

87.77%

726.95

87.95%

631.49

83.84%

635.81

84.41%

645.55

82.30%

647.48

82.53%

4.93

0.60%

4.93

0.60%

4.48

0.59%

4.48

0.59%

4.43

0.56%

4.43

0.56%

19.40

2.35%

19.40

2.35%

23.65

3.14%

23.65

3.14%

27.12

3.46%

27.12

3.46%

76.73

9.28%

75.54*

9.14%

93.55

12.42%

90.15*

11.97%

107.32

13.68%

105.74*

13.47%

Remark: * Profit attributable to less Non-controlling interests of the subsidiary 0.3 Million Baht in 2014, 0.85 Million Baht in 2015
and 0.22 Baht in 2016
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
In 2016, the Company was able to generate the revenue of 784.56 Million Baht, addition from the previous year by
4.16% due to the strong Sales and Marketing strategy, the expansion of new target customers and varieties of product. Also
from the ability of retaining current customers as our loyal customer; this has a significant role in boosting up our sales
revenue.
For other revenues, the Company earned 32.09 Million Baht in 2016 (+0.76%). It is consider to be stabilized from
last year. The sources of other revenues in 2016 are profitability from temporary investment & securities available-for-sale as
of 25.58 Million Baht, interest revenue by 1.86 Million Baht, dividend received for 1.52 Million Baht and other revenues for
3.13 Million Baht..

Cost of Goods Sold
Cost of goods sold in 2016 amounted to 581.82 Million Baht, which was up year on year by 0.72% due the
increased in sales revenue.

Selling and Administrative Expenses
Sales operation cost in 2016 amounted to 26.68 Million Baht, increased by 17.36% mainly results of the expansion
of human resources to enlarge the customer base and the preparation of business expansion in nearby future. The Company’s
selling and administrative expenses composed of employees’ salary of 9.5 Million Baht, commission fee of 4.10 Million
Baht, transportation cost as 8.97 Million Baht and other expenses of 1.86 Million Baht.
Management cost in 2016 amounted to 36.92 Million Baht, which was up from 2015 by 4.24% caused by the
increase of main expenses including as follows:
Employees’ salaries and benefits of 6.72 Million Baht, increased by 20.43% from the previous year due to a higher
number of human resources to support the business growth as planned.
Remuneration cost in 2016 amounted to 11.51 Million Baht, raised from 2015 by 7.84% due to a higher number of
management people and the adjustment of salary and remuneration fee for executives.
Financial cost in 2016 amounted to 4.43 Million Baht, decreased from the previous year by 1.07%. Even though,
the Company’s purchasing expenses had been slightly increased but due to the efficient of cash flows and bargaining power
to banks and financial institution, the Company is able to manage for lowest financial cost possible.
Corporate income tax in 2016 amounted to 27.12 Million Baht, increased by 14.65% from 2015 due to the increase
in net profit.

Net Profit and Profitability
In 2016, the Company’s operating profit accounted for 107.32 Million Baht compared to 2015, results of 93.55
Million Bah, it was increased by 13.77 Million Baht (+14.72%). Furthermore, considering from the consolidated financial
statement in 2016 and its subsidiaries, both earned net profit of 105.74 Million Baht, compared to 2015 that generated 90.15
Million Baht (+17.29%). This result is from lowering cost of goods sold in finding higher quality with lower price of raw
materials and increase in sales revenue from new customers and new products
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Key Financial Ratios
In 2016, the Company’s gross profit margin is 22.68%, increased by 18.71% due to the ability to drive down the
cost of goods sold from finding new suppliers that could deliver high quality of goods with reasonable prices. Moreover, the
Company is able to retain good relationship with the current power which gives bargaining power in lowering price of raw
materials. 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 2016 amounted to 17.41%, increased from 2015 by 5.64% due to EBIT that has risen by
16.73% resulting from the lower cost of goods sold and the efficiency in managing selling and administrative expenses.
Return on Equity in 2016 amounted to 20.62%, decreased from year to year by 3.19% because the increase in
shareholding proportion of 18.88%
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Financial Status
2014

Separate
Million
%
Baht
Cash and cash
equivalents
Trade account
receivable-net
Inventories
Other current
assets
Available-forsale investments
Investment in
subsidiary
company
Property, Plant
and Equipment
Intangible assets
Other noncurrent 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

2015

Consolidated
Million
%
Baht

Separate
Million
%
Baht

2016

Consolidated
Million
%
Baht

Separate
Million
%
Baht

Consolidated
Million
%
Baht

154.38

22.31%

162.02

23.29%

210.33

28.85%

212.47

29.13%

289.57

33.93%

299.44

35.43%

232.10

33.54%

232.10

33.36%

193.03

26.48%

193.03

26.46%

179.05

20.98%

179.06

21.19%

129.76

18.75%

129.84

18.66%

125.46

17.21%

125.86

17.25%

128.68

15.08%

128.48

15.20%

2.82

0.41%

3.42

0.49%

0.51

0.07%

1.68

0.23%

5.28

0.62%

6.41

0.76%

55.74

8.06%

55.74

8.01%

73.26

10.05%

73.26

10.04%

113.90

13.35%

113.90

13.48%

20.00

2.89%

-

-

24.00

3.29%

-

-

37.80

4.43%

96.69

13.97%

108.01

15.52%

102.14

14.01%

119.07

16.32%

98.94

11.59%

114.22

13.52%

-

-

4.11

0.59%

-

-

3.68

0.50%

3.25

0.38%

0.47

0.07%

0.54

0.08%

0.37

0.04%

0.46

0.07%

0.24

0.02%

0.32

0.04%

691.96

100.00%

695.78

100.00%

729.10

100.00%

729.51

100.00%

853.46

100.00%

845.08

100.00%

216.53

31.29%

216.53

31.12%

182.65

25.05%

182.65

25.04%

194.06

22.74%

194.06

22.96%

71.89

10.39%

72.18

10.37%

55.99

7.68%

56.12

7.69%

58.37

6.84%

57.17

6.77%

21.96

3.18%

21.98

3.16%

19.90

2.73%

19.91

2.73%

34.00

3.98%

34.15

4.04%

310.38

44.86%

310.69

44.65%

258.54

35.46%

258.68

35.46%

286.43

33.56%

285.38

33.77%

381.58

55.14%

385.09

55.35%

470.57

64.54%

470.83

64.54%

567.03

66.44%

559.70

66.23%

691.96

100.00%

695.78

100.00%

729.11

100.00%

729.51

100.00%

853.46

100.00%

845.08

100.00%
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Total Assets
The Company’s total assets as of 2016 amounted to 845.08 Million Baht, which increased 115.75 Million Baht
(15.84%) from year to year. The Company’s total assets comprised of 72.58% of current assets and 27.42% of non-current
assets. The increasing in total assets occurred because of the higher amount of cash that was increased by 40.93% year on
year due an increase in sales revenue in 2016, the improvement in managing debtors’ credit and higher return on securities
trading which have been improved from 2015 due to the high ability in managing investments..

Total Liabilities
The Company’s total liabilities as of 2016 amounted to 285.38 Million Baht, increased by 26.70 Million Baht from
previous year (+10.32%). The Company’s liabilities consist of current liabilities accounted for 32.36% and 1.41% of noncurrent liabilities. Current liabilities of the Company includes short-term loans from financial institutions, trade payables and
other payables which enlarged by 8.08% as a result from the increase in numbers of trust-receipts creditors and other current
liabilities. To extend, the Company needs to hold on more cash for the preparation of business expansion by using the trustreceipts creditors as given. Furthermore, non-current liabilities of the Company comprised of installment contracts, longterm employees’ benefits and deferred income tax..

The Shareholders’ Equity
The Company’s equity as of 2016 amounted to 559.71 Million Baht, increased from 2015 by 88.87 Million Baht,
which was up 18.88% 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

2014
(Consolidated)
Million Baht
94.65

2015
(Consolidated)
Million Baht
112.95

15.13

95.28

(46.89)

(14.90)

8.91

(29.93)

(22.85)
162.02

50.45
212.47

Remark: Cash flow statements only show the summary
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2016
(Consolidated)
Million Baht
132.64
103.09
(0.04)
(16.08)
86.97
299.44
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Cash Flow
In 2016, the Company has net cash flows from operating activities of 103.09 Million Baht, increased from 2015 by
7.81 Million Baht (+8.20%) due to the lessening amount of account receivable as the Company has tightened by shortening
the credit period for new customers.
The Company’s net cash flows from investing activities in 2016 amounted to 0.04 Million Baht due to the increased
expenses of 14.86 Million Baht on office equipment and constructing additional office buildings and for net cash flows from
financing activities of 16.08 Million Baht and the main cause was because of the decreasing in account payables by early
payments due to the cash needs to be ready for nearby business expansion.
The aforementioned net cash flows of the Company resulted in the remaining cash balance and bank’s deposit of
299.44 Million Baht.
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries
Report and consolidated financial statements
31 December 2016
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Gratitude Infinite Public Company Limited
Opinion
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Gratitude Infinite Public
Company Limited and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of
financial position as at 31 December 2016, and the related consolidated statements of
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then
ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant
accounting policies, and have also audited the separate financial statements of Gratitude
Infinite Public Company Limited for the same period.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects,
the financial position of Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries and of
Gratitude Infinite Public Company Limited as at 31 December 2016, their financial performance
and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with
the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting
Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King as relevant to my audit of the
financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the
Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most
significance in my audit of the financial statements of the current period. These matters were
addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my
opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly,
my audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements. The results of my audit
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procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the
basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole.
Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.
Revenue recognition
Revenue from sales is one of the Group’s significant accounts because it directly impacts on
the Group’s annual profit or loss. During 2016, the Group recognised revenue from sales of
Baht 752 million, representing 96 percent of the Group’s total revenue. I therefore focused on
the amount and timing of the Group’s revenue recognition.
I have examined the revenue recognition of the Group by assessing and testing the Group’s
internal controls with respect to the revenue cycle. This involved making enquiry of responsible
executives, gaining an understanding of the controls and selecting representative samples to
test the operation of the designed controls. I also examined supporting documents for actual
sales transactions, on a sampling basis, occurring during the year and near the end of the
accounting period to assess whether the revenue recognition is in accordance with the Group’s
accounting policy on revenue recognition, reviewed credit notes that the Group issued to their
customers after the period-end, and performed analytical procedures to detect possible
irregularities in sales transactions throughout the period.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the
information included in annual report of the Group, but does not include the financial
statements and my auditor’s report thereon. The annual report of the Group is expected to be
made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not
express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated.
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When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement
therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for
correction of the misstatement.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements
in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group’s
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting
process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably
be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.

147

Annual Report 2016 Gratitude Infinite Public Company Limited
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional
judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability
to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am
required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However,
future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated
financial statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of the
group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that I identify during my audit.
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I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current
period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report
unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely
rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report
because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the
public interest benefits of such communication.
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mrs.
Chonlaros Suntiasvaraporn.

Chonlaros Suntiasvaraporn
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523
EY Office Limited
Bangkok: 21 February 2017

149

Annual Report 2016 Gratitude Infinite Public Company Limited

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

Separate financial statements

Note 31 December 2016 31 December 2015 31 December 2016 31 December 2015
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

299,439,610

212,470,064

289,575,519

210,327,661

Trade receivables

8

179,058,451

193,030,701

179,050,310

193,030,701

Inventories

9

128,480,463

125,856,815

128,683,070

125,462,294

6,407,538

1,676,167

5,278,823

505,873

613,386,062

533,033,747

602,587,722

529,326,529

113,896,956

73,264,000

113,896,956

73,264,000

Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Available-for-sale investments

10

Investment in subsidiary companies

11

-

-

37,799,500

23,999,900

Property, plant and equipment

12

114,218,688

119,074,856

98,936,209

102,141,998

Intangible assets

13

3,254,250

3,682,440

-

-

328,509

458,971

239,510

377,421

Total non-current assets

231,698,403

196,480,267

250,872,175

199,783,319

Total assets

845,084,465

729,514,014

853,459,897

729,109,848

Other non-current assets

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

Separate financial statements

Note 31 December 2016 31 December 2015 31 December 2016 31 December 2015
Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Trust receipts

14

194,055,512

182,653,385

194,055,512

182,653,385

Trade and other payables

15

57,169,999

56,115,650

58,373,059

55,987,867

Current portion of liabilities under hire purchase agreements16

772,657

544,090

772,657

544,090

13,150,396

11,773,273

13,150,396

11,773,273

8,285,869

1,914,660

8,132,723

1,904,677

273,434,433

253,001,058

274,484,347

252,863,292

16

1,455,398

964,768

1,455,398

964,768

Provision for long-term employee benefits

17

7,484,634

4,230,730

7,484,634

4,230,730

Deferred tax liabilities

20

3,007,197

484,214

3,007,197

484,214

11,947,229

5,679,712

11,947,229

5,679,712

285,381,662

258,680,770

286,431,576

258,543,004

Income tax payable
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under hire purchase agreement - net
of current portion

Total non-current liabilities
Total liabilities

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

Separate financial statements

Note 31 December 2016 31 December 2015 31 December 2016 31 December 2015
Shareholders' equity
Share capital
Registered
454,029,949 ordinary shares of Baht 1 each

454,029,949

454,029,949

454,029,949

454,029,949

302,686,717

302,686,717

302,686,717

302,686,717

41,650,577

41,650,577

41,650,577

41,650,577

23,000,000

17,500,000

23,000,000

17,500,000

174,958,480

97,887,684

181,119,496

102,474,481

17,407,029

6,255,069

18,571,531

6,255,069

559,702,803

465,980,047

567,028,321

470,566,844

-

4,853,197

-

-

Total shareholders' equity

559,702,803

470,833,244

567,028,321

470,566,844

Total liabilities and shareholders' equity

845,084,465

729,514,014

853,459,897

729,109,848

-

-

-

-

Issued and fully paid up
302,686,717 ordinary shares of Baht 1 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Equity attributable to owners of the Company

18

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 subsidiaries
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2016
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2016

2015

Separate financial statements
2016

2015

Profit or loss:
Revenues
Sales

752,465,981

721,397,261

752,352,197

721,397,261

Other income
Gains on exchange

-

Gains from sales of available-for-sale investments

25,575,644

Others
Total revenues

600,492

-

600,492

24,554,117

25,575,644

24,554,117

6,518,370

6,696,188

6,490,237

6,621,329

784,559,995

753,248,058

784,418,078

753,173,199

582,280,511

577,633,815

583,456,014

576,203,030

Expenses
Cost of sales
Reduction (reversal) of cost of inventories to net realisable value

(461,242)

16,696

(461,242)

16,696

581,819,269

577,650,511

582,994,772

576,219,726

Selling expenses

26,684,805

22,738,018

26,580,813

22,174,067

Administrative expenses

36,924,313

35,424,013

33,918,967

33,094,386

Other expense
Exchange losses
Others

2,033,405

-

2,033,405

-

21,388

-

21,388

-

Total expenses

647,483,180

635,812,542

645,549,345

631,488,179

Profit before finance cost and income tax expense

137,076,815

117,435,516

138,868,733

121,685,020

Finance cost

(4,433,212)

Profit before income tax expense
Income tax expense

20

Profit for the year

(4,481,255)

132,643,603

112,954,261

(4,433,212)

(4,481,255)

134,435,521

117,203,765

(27,120,245)

(23,653,987)

(27,120,245)

(23,653,987)

105,523,358

89,300,274

107,315,276

93,549,778

15,395,577

(4,435,681)

15,395,577

(4,435,681)

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

20

(3,079,115)

887,136

(3,079,115)

887,136

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

12,316,462

(3,548,545)

12,316,462

(3,548,545)

(2,478,000)

(1,262,929)

(2,478,000)

(1,262,929)

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

20

495,600

252,586

495,600

252,586

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

(1,982,400)

115,857,420

Other comprehensive income for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(1,010,343)

84,741,386

(1,982,400)

117,649,338

(1,010,343)

88,990,890
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2016
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2016

2015

Separate financial statements
2016

2015

Profit attributable to:
Equity holders of the Company

105,741,057

Non-controlling interests of the subsidiaries

(217,699)

90,150,189

107,315,276

93,549,778

117,649,338

88,990,890

(849,915)

105,523,358

89,300,274

116,075,119

85,591,301

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

Earnings per share

(217,699)

(849,915)

115,857,420

84,741,386

0.35

0.30

0.35

0.31

0.29

0.24

0.29

0.25

22

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 subsidiaries
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2016
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
2016

2015

Separate financial statements
2016

2015

Cash flows from operating activities
Profit before tax

132,643,603

112,954,261

134,435,521

117,203,765

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

(12,000)

Depreciation and amortisation

9,441,282

Reduction of cost of inventories to net realisable value (reversal)

(461,242)

Gain on sales of available-for-sale investments
Gain on sales of equipment
Interest expenses

(461,242)

6,412,349
16,696

(25,575,644)

(24,554,117)

(470,268)

(12,020)

(470,268)

(12,020)

238,247

Unrealised loss from forward exchange contracts

16,696

7,262,785

(15,000)

(24,554,117)

(1,868,611)

Unrealised (gain) loss on exchange

8,264,022

(12,000)

(25,575,644)

4,433,212

Interest income

(15,000)

21,388

4,481,255
(387,561)
(2,781,918)

(1,862,975)
238,247

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

21,388

-

775,904

462,452

775,904

462,452

119,165,871

98,428,070

118,784,928

100,832,909

Trade accounts receivable

13,537,262

39,207,507

13,545,402

39,207,507

Inventories

(2,162,405)

3,964,398

(2,759,534)

4,283,784

Other current assets

(4,733,311)

1,750,910

(4,774,889)

2,321,682

Provision for long-term employee benefits

-

4,433,212

Income from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease

Other non-current assets

130,461

77,330

137,912

94,880

Trade and other payables

1,147,396

(16,678,333)

2,478,238

(16,522,287)

Other current liabilities

6,349,821

(5,566,390)

6,206,658

(5,560,006)

133,618,715

124,658,469

Operating liabilities increase (decrease)

Cash flows from operating activities

133,435,095

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

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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121,183,492

(4,537,396)

(4,170,224)

(4,537,396)

(4,170,224)

(25,803,655)

(21,732,219)

(25,803,655)

(21,732,219)

103,094,044

95,281,049

103,277,664

98,756,026
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2016
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
2016

2015

Separate financial statements
2016

2015

Cash flows from investing activities
Acquisition of machinery and equipment

(4,672,357)

(17,904,447)

(4,572,429)

(10,873,619)

Proceed from sales of equipment

2,425,701

19,544

2,425,701

19,544

Interest income

1,870,550

385,641

1,864,914

378,633

104,468,698

68,939,930

104,468,698

68,939,930

(104,130,433)

(66,342,013)

(104,130,433)

(66,342,013)

(13,799,600)

(4,000,000)

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

-

Net cash flows used in investing activities

-

(37,841)

(14,901,345)

(13,743,149)

(11,877,525)

11,622,006

-30,605,831

11,622,006

(30,605,831)

(720,803)

(321,384)

Cash flows from financing activities
Increase (decrease) in trust receipts
Repayment of liabilities under hire purchase agreement
Proceed from exercised warrants

-

Cash paid for investment in subsidiary company
Dividend paid
Cash received from non-controlling interests of the subsidiary

168

(5,800,000)

-

(21,187,860)

-

-

1,000,000

(720,803)
(21,187,860)
-

(321,384)
168
-

Net cash flows used in financing activities

(16,086,657)

(29,927,047)

(10,286,657)

(30,927,047)

Net increase in cash and cash equivalents

86,969,546

50,452,657

79,247,858

55,951,454

Cash and cash equivalents at beginning of year

212,470,064

162,017,407

210,327,661

154,376,207

Cash and cash equivalents at end of year

299,439,610

212,470,064

289,575,519

210,327,661

-

-

-

-

1,440,000

1,000,000

1,440,000

1,000,000

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 capital increase in the subsidiary (Note 11)

157
-

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

302,686,717

Statutory reserve (Note 18)

Balance as at 31 Decemebr 2016

-

-

Total comprehensive income for the year

Divicenc payment (Note 25)

-

Other comprehensive income for the year

Purchases of investment in subsidiary (Note 11)

-

302,686,717

Balance as at 1 January 2016

Profit for the year

302,686,717

-

84

Balance as at 31 Decemebr 2015

Statutory reserve (Note 18)

Ordinary shares issuance from exercised warrant (Note 21)

-

-

Total comprehensive income for the year

Increase in equity attributable to non-controlling interest

-

Other comprehensive income for the year

41,650,577

-

-

-

-

-

-

41,650,577

41,650,577

-

84

-

-

-

-

41,650,493

23,000,000

5,500,000

-

-

-

-

-

17,500,000

17,500,000

4,990,000

-

-

-

-

-

12,510,000

174,958,480

(5,500,000)

(21,187,861)

-

103,758,657

(1,982,400)

105,741,057

97,887,684

97,887,684

(4,990,000)

-

-

89,139,846

(1,010,343)

90,150,189

13,737,838

Unappropriated

18,571,531

-

-

-

12,316,462

12,316,462

-

6,255,069

6,255,069

-

-

-

(3,548,545)

(3,548,545)

-

9,803,614

investments

statutory reserve

Share premium

share capital

302,686,633

available-for-sale

Appropriated -

fully paid-up

Surplus on changes

(1,164,502)

-

-

(1,164,502)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

interest in subsidiary

in shareholding

from change

Capital deficit

Total other

17,407,029

-

-

(1,164,502)

12,316,462

12,316,462

-

6,255,069

6,255,069

-

-

-

(3,548,545)

(3,548,545)

-

9,803,614

equity

shareholders'

components of

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 2015

For the year ended 31 December 2016

Statement of changes in shareholders' equity

Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries

Total equity

559,702,803

-

(21,187,861)

(1,164,502)

116,075,119

10,334,062

105,741,057

465,980,047

465,980,047

-

168

-

85,591,301

(4,558,888)

90,150,189

380,388,578

the Company

owners of

attributable to

-

-

-

(4,635,498)

(217,699)

-

(217,699)

4,853,197

4,853,197

-

-

1,000,000

(849,915)

-

(849,915)

4,703,112

subsidiaries

interests of the

to non-controlling

Equity attributable

-

559,702,803

-

(21,187,861)

(5,800,000)

115,857,420

10,334,062

105,523,358

470,833,244

-

470,833,244

-

168

1,000,000

84,741,386

(4,558,888)

89,300,274

385,091,690

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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-

Total comprehensive income for the year
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

302,686,717

-

Statutory reserve (Note 18)

Balance as at 31 December 2016

-

Dividends payment (Note 25)

-

Other comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year

-

302,686,717

Balance as at 1 January 2016

Profit for the year

302,686,717

-

Balance as at 31 December 2015

Statutory reserve (Note 18)

84

-

Ordinary shares issuance from exercised warrant (Note 21)

-

Other comprehensive income for the year

302,686,633

41,650,577

-

-

-

-

-

41,650,577

41,650,577

-

84

-

-

-

41,650,493

23,000,000

5,500,000

-

-

-

-

17,500,000

17,500,000

4,990,000

-

-

-

-

12,510,000

statutory reserve

Share premium

share capital

181,119,496

(5,500,000)

(21,187,861)

105,332,876

(1,982,400)

107,315,276

102,474,481

102,474,481

(4,990,000)

-

92,539,435

(1,010,343)

93,549,778

14,925,046

Unappropriated

18,571,531

-

-

12,316,462

12,316,462

-

6,255,069

6,255,069

-

-

(3,548,545)

(3,548,545)

-

9,803,614

investments

available-for-sale

in values of

Surplus on changes

Other comprehensive income

18,571,531

-

-

12,316,462

12,316,462

-

6,255,069

6,255,069

-

-

(3,548,545)

(3,548,545)

-

9,803,614

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity

Separate financial statements

Retained earnings
Appropriated -

Issued and
fully paid-up

Profit for the year

Balance as at 1 January 2015

For the year ended 31 December 2016

Statement of changes in shareholders' equity

Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries

-

567,028,321

-

(21,187,861)

117,649,338

10,334,062

107,315,276

470,566,844

-

470,566,844

-

168

88,990,890

(4,558,888)

93,549,778

381,575,786

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2016
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
companies (“the subsidiaries”):
Country of
Company’s name

Lavish Laboratory Company Limited

Nature of business

Production and

incorporation

Shareholding percentage
2016

2015

Percent

Percent

Thailand

99.99

79.99

Thailand

99.99

-

distribution of
supplementary
Ligit Company Limited*

Selling oil-refinery
equipment and power
plant equipment

*Established on 1 March 2016
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b) The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries 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) Subsidiaries are 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 subsidiaries are prepared using the same significant
accounting policies as the Company.
e) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary
companies have been eliminated from the consolidated financial statements.
f)

Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the
subsidiaries 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 subsidiaries under the cost
method.

3.

New financial reporting standards
(a)

Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Company and subsidiaries have adopted the revised (revised
2015) and new financial reporting standards and accounting treatment guidance
issued by the Federation of Accounting Professions which become effective for
fiscal years beginning on or after 1 January 2016. These financial reporting
standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial
Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording
and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users
of standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any
significant impact on the Company and its subsidiaries’ financial statements.

(b)

Financial reporting standard that will become effective in the future
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number
of the revised financial reporting standards and interpretations (revised 2016) and
new accounting treatment guidance which is effective for fiscal years beginning on
or after 1 January 2017. These financial reporting standards were aimed at
alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with
most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and
provision of interpretations and accounting guidance to users of standards.
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The management of the Company and its subsidiaries believe that the revised
financial reporting standards and interpretations and new accounting treatment
guidance will not have any significant impact on the financial statements when they
are initially applied. However, one standard involves changes to key principles,
which are summarised below.
TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements
This revised standard stipulates an additional option to account for investments in
subsidiaries, joint ventures and associates in separate financial statements under
the equity method, as described in TAS 28 (revised 2016) Investments in
Associates and Joint Ventures. However, the entity is to apply the same accounting
treatment for each category of investment. If an entity elects to account for such
investments using the equity method in the separate financial statements, it has to
adjust the transaction retrospectively.
This standard will not have any significant impact on the Company and its
subsidiaries’ financial statements because the management has decided to
continue accounting for such investments under the cost method in the separate
financial statements.
4.

Significant accounting policies

4.1

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

4.2

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

4.3

Trade 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.
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4.4

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.

4.5

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 subsidiaries are accounted for in the separate financial statements
using the 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.
4.6

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
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No depreciation is provided on land and assets under installation.
4.7

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

4.8

10 years

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

4.9

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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4.10 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.
4.11 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries 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.
4.12 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.
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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.
4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present
obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying
economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be
made of the amount of the obligation.
4.14 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 subsidiaries 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 subsidiaries 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 subsidiaries record deferred tax directly to shareholders' equity if the
tax relates to items that are recorded directly to shareholders' equity.
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4.15 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 subsidiaries apply a quoted market price in an
active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at
fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of
an identical asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company
and its subsidiaries measure fair value using valuation technique that are appropriate in
the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets
and liabilities that are required to be measured at fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial
statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on
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 subsidiaries determine whether
transfers have occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and
liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a
recurring basis.
5.

Use of accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards
requires management to make estimates and assumptions in certain circumstances,
affecting amounts reported in these financial statements and related notes. Actual results
could differ from these estimates.
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6.

Related party transactions
During the years, the Company and its subsidiaries had 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

2016

2015

2016

Transfer pricing policy

2015

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

-

-

707

19

Mutual agreed

Manufacturing service

-

-

3,094

73

Mutual agreed

Sales of finished goods

-

-

87

-

Similar to market price

Other revenue

-

-

58

-

Similar to market price

10,425

5,921

10,425

5,921

Similar to market price

480

480

480

480

Contract price

33

96

33

96

Contract price

1,428

3,624

1,428

3,624

Mutual agreed

154

-

154

-

Mutual agreed

Transactions with parent company
Purchases of finished goods
Rental expenses
Transportation expenses

Transactions with related companies
Purchases of finished goods
Purchases of fixed assets

As at 31 December 2016 and 2015, the balances of the accounts between the Company
and those related parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2016

2015

2015

Trade accounts payable - related parties (Note 15)
Subsidiary
Lavish Laboratory Company Limited

-

-

1,608

87

1,875

1,998

1,875

1,998

-

1,760

-

1,760

Parent company
Union Petrochemical Public Company Limited
Related company
Lion Asia (Thailand) Company Limited
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(Unit: Thousand Baht)

Total trade payables - related parties

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2016

2015

2015

1,875

3,758

3,483

3,845

40

40

40

40

Directors

120

543

120

543

Total other payables - related parties

160

583

160

583

Other payables - related parties (Note 15)
Parent company
Union Petrochemical Public Company Limited

Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2016 and 2015, 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

2016

2015

2016

11,545

10,707

10,804

9,959

338

314

338

314

11,883

11,021

11,142

10,273

Post-employment benefits
Total

7.

2015

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)

Cash
Bank deposits
Money market fund - at cost

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2016

2015

2015

32

32

32

26

299,408

49,037

289,544

46,901

-

162,500

-

162,500

-

901

-

901

-

163,401

-

163,401

299,440

212,470

289,576

210,328

Add: Unrealised gain on changes in value
of investment
Money market fund - fair value
Total
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As at 31 December 2016, bank deposits in saving accounts carried interests between
0.375 and 1.380 percent per annum (2015: between 0.375 and 1.500 percent per
annum).

8.

Trade receivables
The outstanding balances of trade receivables as at 31 December 2016 and 2015 are
aged, based on due date, as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2016

2015

2015

Trade receivable - related parties
Not yet due

-

-

8

-

-

-

5

-

-

-

13

-

117,115

134,145

117,112

134,145

61,943

58,639

61,925

58,639

3 - 6 months

-

247

-

247

6 - 12 months

-

-

-

-

166

178

166

178

179,224

193,209

179,203

193,209

Past due
Up to 3 months
Total trade receivables - related parties
Trade receivable - unrelated parties
Not yet due
Past due
Up to 3 months

Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful accounts

(166)

(178)

(166)

(178)

Total trade receivable - unrelated parties, net

179,058

193,031

179,037

193,031

Total trade receivables - net

179,058

193,031

179,050

193,031
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9.

Inventories
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Reduction of cost
of inventories to
Cost
2016
Raw materials

realisable value
2015

2016

66

Finished goods

108,914

108,965

Goods in transit

19,273

17,489

-

Packing materials

437

221

Work in progress

-

Total

Inventories - net

2015

81

Supplies

net

-

2016
81

66

108,387

107,976

-

19,273

17,489

-

-

437

221

4

-

-

-

4

302

101

-

-

302

101

129,007

126,846

128,480

125,857

(527)

(527)

-

2015

(989)

(989)

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Reduction of cost
of inventories to
Cost

realisable value

2016

2015

Finished goods

109,500

108,741

Goods in transit

19,273

17,489

-

437

221

-

129,210

126,451

Packing materials
Total

net

2016

Inventories - net

2015

(527)

(527)

2016

2015

108,973

107,752

-

19,273

17,489

-

437

221

128,683

125,462

(989)

(989)

During the current year, there is no reduction of cost of inventories (2015: Baht 0.73
million). In addition, the Company reversed the write-down of cost of inventories by Baht
0.46 million (2015: Baht 0.71 million), and reduced the amount of inventories recognised
as expenses during the year.
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10.

Available-for-sale investments
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated/Separate financial statements
Unrealised gain on
changes in value of
Type of investments

Cost

investment

Carrying amount

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Available-for-sale securities

90,683

65,445

23,214

7,819

113,897

73,264

Total

90,683

65,445

23,214

7,819

113,897

73,264

Available-for-sale investment are stated at fair value using inputs of Level 1 which is use
of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities. Such
fair value of Available-for-sale investment has been determined by using the last bid price
of the last working day of the year from the Stock Exchange of Thailand.
During the year ended 31 December 2016 and 2015, the movement of available-for-sale
investments is as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements /
Separate financial statements
2016
Book value as at 1 January - net

2015

73,264

55,743

Acquisition during the period

104,130

66,342

Disposal during the period

(78,893)

(44,385)

15,396

(4,436)

113,897

73,264

Unrealised gain on changes in value
of available-for-sale securities
Book value as at 31 December - net

During the year ended 31 December 2016 and 2015, the Company has realised gain on
available-for-sale investments and unrealised gain (loss) on changes in value of
available-for-sale investments as follow:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
For the year ended 31 December
2016

2015

Realised gain on available-for-sale investments

25,576

24,554

Unrealised gain (loss) on changes in value of

15,396

(4,436)

available-for-sale investments
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11.

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

Paid-up capital
2016

Lavish Laboratory Company Limited
Ligit Company Limited

33,000

Shareholding percentage

2015

2016

2015

(percent)

(percent)

99.99

79.99

30,000

5,000

-

99.99

Total investment in subsidiaries

-

on cost method
2016

2015

32,800

23,999

4,999

-

37,799

23,999

Lavish Laboratory Company Limited
During second quarter of 2015, the Company made the additional investment in
subsidiary, Lavish Laboratory 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).
On 10 May 2016, the Company acquired 60,000 ordinary shares of Lavish Laboratory
Company Limited, representing a 20% interest, from its existing shareholder at a price of
Baht 5.8 million. As a result, the Company’s shareholding in this subsidiary increased
from 79.99% to 99.99%.
The purchase transaction of investment in the subsidiary was detailed below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
Purchase price

5,800

Less: Non-controlling interests of subsidiary adjusted
Capital deficit from change in shareholding interest in subsidiary

(4,635)
1,165

On 9 November 2016, the Company’s Board of directors’ meeting approved the
additional investment in subsidiary, Lavish Laboratory Company Limited amounting to
Baht 3 million to maintain the existing shareholding since the subsidiary increased its
registered capital from Baht 30 million (300,000 ordinary shares of Baht 100 each) to
Baht 33 million (330,000 ordinary shares of Baht 100 each).
Ligit Company Limited
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In March 2016, the Company invested in ordinary shares of Ligit Company Limited, taking up
holdings of 69.99% of its registered share capital. Ligit Company Limited was registered with
Ministry of Commerce on 1 March 2016, with a registered, issued and fully paid share capital
of Baht 5 million (50,000 ordinary shares of Baht 100 each).
On 20 October 2016, the Company acquired 15,000 ordinary shares of Ligit Company
Limited, representing a 30% interest, from its existing shareholder at a price of Baht 1.5
million. As a result, the Company’s shareholding in this subsidiary increased from 69.99% to
99.99%.
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12.

Property, plant and equipment
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated 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 2015

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

-

-

(497)

(45)

-

-

(542)

Transfer in (out)

-

19,205

-

136

-

(19,341)

-

31 December 2015

49,043

50,188

40,222

8,069

18,215

59

165,796

Additions

-

-

656

1,109

4,347

-

6,112

Disposals

-

-

(241)

(53)

(6,160)

-

(6,454)

Transfer in (out)

-

-

59

-

-

(59)

-

31 December 2016

49,043

50,188

40,696

9,125

16,402

-

165,454

1 January 2015

-

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

-

-

(490)

(44)

-

-

(534)

31 December 2015

-

10,287

23,662

4,957

7,814

-

46,720

Depreciation for the year

-

2,754

3,227

1,011

2,021

-

9,013

Depreciation on disposals

-

-

(235)

(51)

(4,213)

-

(4,499)

31 December 2016

-

13,041

26,654

5,917

5,622

-

51,234

31 December 2015

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2016

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2015

49,042

39,901

16,560

3,112

10,401

59

119,075

31 December 2016

49,042

37,147

14,042

3,208

10,780

-

114,219

Accumulated depreciation:

Allowance for impairment loss:

Net book value:

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

7,835

2016 (Baht 4.1 million included in cost of sales, and the balance in selling and administrative expenses)

9,013
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(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Assets under
Buildings
Land

Machinery

Furniture,

installation

and building

and

and office

Motor

and under

improvement

equipment

equipment

vehicles

construction

Total

Cost:
1 January 2015

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)

-

-

(541)

Transfer in (out)

-

15,319

-

136

-

(15,455)

-

31 December 2015

47,043

40,322

33,669

7,962

18,215

-

147,211

Additions

-

-

560

1,105

4,347

-

6,012

Disposals

-

-

(241)

(53)

(6,160)

-

(6,454)

Transfer in (out)

-

-

-

-

-

-

-

31 December 2016

47,043

40,322

33,988

9,014

16,402

-

146,769

1 January 2015

-

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

-

-

(490)

(44)

-

-

(534)

31 December 2015

-

9,408

22,908

4,938

7,814

-

45,068

Depreciation for the year

-

2,016

2,238

988

2,021

-

7,263

Depreciation on disposals

-

-

(235)

(51)

(4,213)

-

(4,499)

31 December 2016

-

11,424

24,911

5,875

5,622

-

47,832

31 December 2015

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2016

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2015

47,042

30,914

10,761

3,024

10,401

-

102,142

31 December 2016

47,042

28,898

9,077

3,139

10,780

-

98,936

Accumulated depreciation:

Allowance for impairment loss:

Net book value:

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

6,412

2016 (Baht 3.0 million included in cost of sales, and the balance in selling and administrative expenses)

7,263

As at 31 December 2016, the Company had vehicles with net book values amounting to
Baht 6.5 million (2015: Baht 4.4 million) which were acquired under hire purchase
agreements.
As at 31 December 2016, certain items to plant and equipment were fully depreciated but are
still in use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those
assets amounted to approximately Baht 17.3 million (2015: Baht 17.9 million).
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13.

Intangible assets
Intangible assets comprised operation licenses. The net book value of intangible assets
as at 31 December 2016 and 2015 in the consolidated financial statements is presented
below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
As at 31 December 2016:
Cost

4,282
(1,028)

Less: Accumulated amortisation

3,254

Net book value
As at 31 December 2015:
Cost

4,282
(600)

Less: Accumulated amortisation

3,682

Net book value

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the year 2016 and 2015 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
2016
Net book value at beginning of year

3,682
(428)

Amortisation

3,254

Net book value at end of year

176

2015
4,111
(429)
3,682
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14.

Trust receipts
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2015

2016

2015

194,056

182,653

194,056

182,653

194,056

182,653

194,056

182,653

Interest rate
2016

2015

(percent per annum)
Trust receipts Market rate

Market rate

plus / minus

plus / minus

stipulated

stipulated

margin

margin

Total

As at 31 December 2016, the non-secured short-term credit facilities of the Company
which have not yet been drawn down amounted to approximately Baht 969 million (2015:
Baht 935 million).
15.

Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2015

2016

2015

1,875

3,758

3,483

3,845

43,389

40,918

43,283

40,898

160

583

160

583

1,224

2,057

1,069

1,974

Accrued expenses

10,522

8,800

10,378

8,688

Total trade and other payables

57,170

56,116

58,373

55,988

Trade payables - related parties (Note 6)
Trade payables - unrelated parties
Other payables - related parties (Note 6)
Other payables - unrelated parties
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16.

Liabilities under hire purchase agreements
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated/Separate
financial statements
2016
Liabilities under hire purchase agreements

2015

2,415

Less : Deferred interest expenses

1,669

(187)

Total

(160)

2,228

Less : Portion due within one year

1,509

(773)

(544)

Liabilities under hire purchase agreements - net of
1,455

current portion

965

The Company has entered into the hire purchase agreements with leasing companies for
rental of motor vehicles for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a
monthly basis. The terms of the agreements are generally 4 years.
The Company has future minimum lease payments required under the hire purchase
agreements were as follows:
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2016
Less than
1 year
Future minimum lease payments

868

Deferred interest expenses

(95)

Present value of future minimum lease payments

773

Over 5
1-5 years
1,547
(92)
1,455

years
-

Total
2,415
(187)
2,228

(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2015
Less than
1 year

Over 5
1-5 years

years

Future minimum lease payments

611

Deferred interest expenses

(67)

(93)

-

Present value of future minimum lease payments

544

965

-

178

1,058

-

Total
1,669
(160)
1,509
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17.

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
2016
Provision for long-term employee benefits at beginning of year

2015

4,231

2,505

Current service cost

645

352

Interest cost

131

110

1,834

875

644

389

7,485

4,231

Included in profit or loss:

Included in other comprehensive income:
Actuarial losses
Financial assumptions changes
Experience adjustments
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
2016

2015

Selling and administrative expenses

776

462

Total expenses recognised in profit or loss

776

462

As at 31 December 2016, the weighted average duration of the liabilities for long-term
employee benefit is 19 years (2015: 17 years).
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Significant actuarial assumptions are summarised below:
Consolidated/Separate
financial statements
2016

2015

(% per annum)

(% per annum)

Discount rate

3.30

3.10

Future salary increase rate

10.00

8.00

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 2016 and 2015 are
summarised below:
(Unit: million Baht)

Discount rate
Salary increase rate
18.

2016

2015

Consolidated/Separate

Consolidated/Separate

financial statements

financial statements

Increase 1%

Decrease 1%

Increase 1%

Decrease 1%

(1.14)

1.38

(0.7)

0.8

1.27

(1.09)

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.
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19.

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

Separate

financial statements

financial statements

2016

2015

2016

2015

Salaries and wages and other employee benefits

23,525

18,926

23,232

18,036

Executive’s remuneration (Note 6)

11,545

10,707

10,804

9,959

9,013

7,835

7,263

6,412

579,711

577,234

578,950

577,009

Depreciation (Note 12)
Purchase of raw materials and finished goods
Changes in inventories of raw material and finished
goods

20.

36

(6,265)

759

(6,050)

Rental expenses from operating lease agreements

8,970

2,255

8,970

2,255

Transportation expenses

1,791

7,185

1,791

7,185

Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2016 and 2015 are made up as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2016

2015

2015

Current income tax:
Current income tax charge

27,181

23,747

27,181

23,747

Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
(61)

temporary differences

(93)

(61)

(93)

Income tax expense reported in the
27,120

statement of comprehensive income

23,654

27,120

23,654

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income
for the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2016

2015

2015

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

3,079

Deferred tax relating to actuarial losses

(887)

(496)

3,079

(253)

2,583

(887)

(496)

(1,140)

(253)

2,583

(1,140)

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

2016

2015

2016

2015

132,643

112,954

134,436

117,204

20%

20%

20%

20%

Accounting profit before tax multiplied by
income tax rate

26,529

22,591

26,887

23,441

231

211

231

211

2

2

2

2

358

850

-

-

591

1,063

233

213

27,120

23,654

27,120

23,654

Effects of:
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Others
Total
Income tax expenses reported in the
statement of comprehensive income
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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

2016

2015

2016

2015

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for long-term employee benefits
Total

33

36

33

36

106

198

106

198

1,497

846

1,497

846

1,636

1,080

1,636

1,080

4,643

1,564

4,643

1,564

4,643

1,564

4,643

1,564

3,007

484

3,007

484

Deferred tax liabilities
Gain on revaluation of available-for-sale investments
Total
The presentation in financial statements
Deferred tax liabilities

As at 31 December 2016, the subsidiaries have deductible temporary differences and
unused tax losses totaling Baht 6.5 million (2015: Baht 5.7 million) on which deferred tax
assets have not been recognised as the subsidiaries believe future taxable profits may
not be sufficient to allow utilisation of the temporary differences and unused tax losses.
21.

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. During the current year, no warrants have been exercised.

22.

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.
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
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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

2016

2015

2016

2015

2016

2015

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Baht)

(Baht)

Baht)

Baht)

shares)

shares)

105,741

90,150

302,687

302,687

0.35

0.30

66,226

71,651

368,913

374,338

0.29

0.24

Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders
of the Company
Effect of dilutive potential ordinary shares
Warrants (GIFT-W1)
Diluted earnings per share
Profit attributable to ordinary shareholders
assuming the conversion of warrants to
ordinary shares

105,741

90,150

Separate financial statements

Profit for the period

Weighted average

Earnings

number of ordinary shares

per share

2016

2015

2016

2015

2016

2015

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Baht)

(Baht)

Baht)

Baht)

shares)

shares)

107,315

93,550

302,687

302,687

0.35

0.31

66,226

71,651

368,913

374,338

0.29

0.25

Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders
of the Company
Effect of dilutive potential ordinary shares
Warrants (GIFT-W1)
Diluted earnings per share
Profit attributable to ordinary shareholders
assuming the conversion of warrants to
ordinary shares

107,315

93,550
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23.

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.
Major customers
For the years 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries have no major customer
with revenue of 10 percent or more of an entity’s revenues.

24.

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 Krungsri asset Management Co., Ltd., will be paid to employees upon
termination in accordance with the fund rules. The contributions for the year 2016
amounting to approximately Baht 1.1 million (2015: Baht 0.9 million) were recognised as
expenses.

25.

Dividends
Dividends

Final dividends for 2015

Approved by

Total dividends

Dividend per share

(Thousand Baht)

(Baht)

Annual General Meeting of
the shareholders held on
19 April 2016

26.

21,188

0.0699993

Commitments and contingent liabilities

26.1 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.
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As at 31 December 2016, future minimum lease payments required under these noncancellable operating leases contracts were as follows.
(Unit: Million Baht)
Consolidated/
Separate Financial Statement
2016

2015

In up to 1 year

3

2

In over 1 and up to 3 years

-

1

Payable within:

26.2 Bank guarantees
As at 31 December 2016, there were outstanding bank guarantees of Baht 11 million
(2015: Baht 11 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.
27.

Fair value hierarchy
As at 31 December 2016, the Company had the assets and liabilities that were
measured at fair value using different levels of inputs as follows:
(Unit: Million Baht)
Consolidated/Separate Financial Statements
Level 1

Level 2

Level 3

Total

113.9

-

-

113.9

-

0.1

-

0.1

Assets measured at fair value
Available-for-sale investments (Note 10)
Assets disclosed at fair value
Foreign currency forward contracts

28.

Financial instruments

28.1 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
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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 shortterm 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.
As at 31 December 2016, 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 2016
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

-

-

-

295,495

3,945

299,440

0.375-1.380

Trade receivables

-

-

-

-

179,058

179,058

-

Available-for-sale investments

-

-

-

-

113,897

113,897

-

-

-

-

295,495

296,900

592,395

Trust receipts

-

-

-

194,056

-

194,056

1.30-3.10

Trade and other payables

-

-

-

-

57,170

57,170

-

585

1,455

-

-

188

2,228

4.01-7.50

585

1,455

-

194,056

57,358

253,454

Financial liabilities

Liabilities under hire purchase agreements
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(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

-

-

-

210,525

1,945

212,470

0.375 - 1.500

Trade and other receivables

-

-

-

-

193,031

193,031

-

Available-for-sale investments

-

-

-

-

73,264

73,264

-

-

-

-

210,525

268,240

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 agreement

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
31 December 2016
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

-

-

-

285,671

3,905

289,576

0.375-1.380

Trade receivables

-

-

-

-

179,050

179,050

-

Available-for-sale investments

-

-

-

-

113,897

113,897

-

-

-

-

285,671

296,852

582,523

Trust receipts

-

-

-

194,056

-

194,056

1.30-3.10

Trade and other payables

-

-

-

-

58,373

58,373

-

585

1,455

-

-

188

2,228

4.01-7.50

585

1,455

-

194,056

58,561

254,657

Financial liabilities

Liabilities under hire purchase agreements
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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

-

-

-

209,098

1,230

210,328

0.375 - 1.500

Trade and other receivables

-

-

-

-

193,031

193,031

-

Available-for-sale investments

-

-

-

-

73,264

73,264

-

-

-

-

209,098

267,525

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 agreement

Foreign currency risk
The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions
that are denominated in foreign currencies.

As at 31 December 2016, 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

2016

2015

2016

2015

2016

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

2015

(Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar

-

0.02

1.09

0.50

35.8307

36.0886

Euro

-

0.02

0.07

0.25

37.7577

39.4388

As at 31 December 2016, 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

0.97

34.9775 - 36.1300

February 2017 - July 2017

Euro

0.02

37.9900 - 38.0200

January 2017 - February 2017

Foreign currency
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28.2 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 and available-for-sale investments of which amount are both presented at
cost and at fair value as described in Note 7 and Note 10 to financial statements.
29.

Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has
appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder
value. As at 31 December 2016, the Group's debt-to-equity ratio was 0.51:1 (2015:
0.55:1) and the Company's was 0.51:1 (2015: 0.55:1).

30.

Events after the reporting period
On 21 February 2017, the Company’s Board of Directors Meeting No. 1/2017 approved
the resolutions to propose to the Annual General Meeting of the Company’s shareholders
for the year 2017 for approval to pay a dividend of Baht 0.135 per share, or a total of Baht
40.86 million, to the shareholders in respect of the 2016 earnings.

31.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of
Directors on 21 February 2017.
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