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สารประธานกรรมการ

Message from the Chairman of the Board of Director

เศรษฐกิจมหภาคของปที่ผานมา สรางความยากลำบากสำหรับการดำเนินงานของบริษัททั่วไป แต บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท
จำกัด (มหาชน) ก็ยังสามารถรักษายอดขายและผลกำไรไดในระดับดี และมีการจายปนผลที่นาพอใจแกผูถือหุน ทั้งหมดนี้เกิดจากความตั้งใจ
และการทุมเทกำลังความสามารถของฝายจัดการ กระผมในนามตัวแทนของบริษัท จึงใครขอความสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
ในการเปนกำลังใจใหผูบริหาร ชวยกันพัฒนาตลาดทุนใหยั่งยืนตลอดไป
Macro economic in the past year could interfere the growth of many businesses, even has been able to
deteriorate the weakers to its ground and never to revitalize again. However, this incidence, for Gratitude Inﬁnite
Public Company Limited, has been proved to be an important driving factor towards our management to rethink,
adjust as well as develop internal strategic operations and planning. The result is extraordinary. It shows in the strength
of our company surviving such crisis with the fruitful share proﬁts to all of our shareholders to be impressed of.
I do wish for your continue supportive hearts and faiths towards our CEOs and the management team to work
ﬂourishingly and ﬁnally strengthening the share market in a sustainable condition.

Mr.Jesadavat Priebjrivat
ประธานกรรมการ
Chairman of the Board of Director
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Gratitude Infinite Public Company Limited

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั แกรททิทดู อินฟนทิ จำกัด(มหาชน) ประกอบดวย
กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน คือ นายกันต อรรฆยวรวิทย ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย ดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย และนางสาวสิรัสวดี สุทธิวรพันธชัย กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการทั้งสามทานมีความรูดานบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใน
การตรวจสอบและสอบทานใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการและมีระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ในป 2561 ที่
ผานมา การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดดังนี้คือ
1. สอบทานกระบวนการจัดทำและการเปดเผยของขอมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทถึงความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือไดของงบการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำป
2561 ซึง่ ผานการสอบทานและตรวจสอบจากผูส อบบัญชีของบริษทั แลว ตลอดจนไดหารือ
รวมกับผูบริหาร และผูตรวจสอบบัญชีถึงดุลยพินิจตางๆเพื่อใชในการจัดทำงบการเงิน
กอนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา กระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท
ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานการเงินและมีการเปดเผยขอมูล
ที่มีสาระสำคัญอยางเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยการประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายในและพิจารณาจากรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในประจำแตละไตรมาสซึ่งกำหนดใหผูตรวจสอบภายในที่บริษัทจัดจางจากผูมีวิชาชีพอิสระดำเนินการ รวมทั้งติดตามผลการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบอยางตอเนื่องคณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
แตควรมีการปรับปรุงระบบงานบางสวนเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลเทคโนโลยี่ในปจจุบัน
3. สอบทานการบริหารความเสีย่ งของบริษทั และใหขอ เสนอแนะเพือ่ ใหการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ .
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถเปนไปตามมาตราฐานของบริษัทจดทะเบียน
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และสอบทานคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจำป 2562 โดยไดประเมินจากความเปนอิสระของผู
สอบบัญชี ทักษะความรูความสามารถ ประสบการณ และความพรอมของทีมงาน ตลอดจนความเหมาะสมของคาสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และไมถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เปนผูสอบบัญชีประจำป 2562
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษทั และมีความเห็นวา ฝายบริหารได
ตัดสินใจทำรายการดังกลาวตามเงื่อนไขการคาตามปกติ ดวยราคาที่สมเหตุสมผล รวมทั้งกำหนดใหมีวิธีปฏิบัติในเพื่อปองกันไมใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
6. สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทัง้ ขอกำหนด และระเบียบ
อื่นๆตามที่ สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั งิ านตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมาย โดยใชความรูค วามสามารถประกอบกับความระมัดระวัง
รอบคอบ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอตางๆอยางสรางสรรคเปนไปตามหลักวิชาการ โดยมีจุดมุงหวังใหเกิดประโยชนตอกิจการและ
ผูม สี ว นไดเสียทุกฝายคณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานได
เขาประชุมหารือรวมกับฝายบริหาร ผูต รวจสอบภายใน และผูส อบบัญชีทกุ ไตรมาส รวมถึงไดมกี ารปรึกษาหารือเปนระยะ เพือ่ ทราบขอสังเกต
เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งไมพบประเด็นที่ผิดปกติอยางมีนัยสำคัญแตประการใด
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Report of Audit Committee
The Audit Committee of Gratitude Inﬁnite Public Company Limited consists of 3 independent directors, namely,
Mr.Khan Akaworawit Chairman of the Audit Committee, Associate Professor Ms.Dhollakhanis Thengaummnuay and
Ms. Siruswadi Suthiworapunchai Audit Committee. All three directors have knowledge of accounting and ﬁnance.
The Audit Committee performs duties in accordance with the scope of responsibilities assigned by the Board of
Directors to review the Company's corporate governance and internal control system. This is for the best beneﬁt
of the shareholders and all stakeholders in 2018. The duties of the Audit Committee are the followings.
1. Verifying the quarterly and yearly ﬁnancial report for 2018 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 provided and revealed appropriately.
2. Verifying the appropriateness of the internal control system. The Audit Committee had received the report
from the hired internal auditors quarterly. The Audit Committee has instructed the management to closely improve
and maintain good practices. Over-all, it shows effective and sufﬁcient management control system but some
systems should be improved to keep up with the changing digital technology at present
3. Reviewing the organizational risk management to meet the standard set by Securities and Stock Exchange of
Thailand. And give suggestions to make the risk management of the company more efﬁcient. Especially the recruitment
and development of personnel in order to have knowledge and competency in accordance with the standards of
listed companies
4. Selecting the auditor for 2019 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 Dharmniti Auditing co.,ltd
5. Verifying the interlinked transactions based on principle of transparency and by disclosing information properly
in order to prevent the conﬂict of interest to happen. The management has decided to make such transactions
according to normal trading conditions. With a reasonable price Including prescribing practices in order to prevent
conﬂicts of interest.
6. Reviewing the operations of the company to follow criterias and laws of Securities and Stock Exchange of Thailand,
and the ofﬁce of the Securities and Exchange Commission, and to follow standard business practice regulations.
The Audit committee independently performs work under the assigned missions. The practices follow good literatures
and standard to result in beneﬁts towards all parties. Meetings and conferences with internal auditors and
management team quarterly are arranged to renew and update on ﬁnancial report and appropriate internal control.
It is found that there is not any substantial abnormality.

3

Mr.Khan Akaworawit
Chairman of audit committee
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คณะกรรมการบริษัทและประวัติโดยยอ
The History Briefly of Board
ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - 2555
พ.ศ. 2547 - 2550
พ.ศ. 2544 - 2547

นายเจษฏาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
62 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

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท หลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน)
หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ ประเทศไทย (จำกัด)

Mr. Jesadavat Priebjrivat
Age 62 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
Chairman of Board Director / Independent Director
Chairman of Audit Committee / Independent Director
2010 - 2012
Chief of Financial Department
2004 - 2007
Deputy Managing Director
2001 - 2004
Deputy Managing Director
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Gratitude inﬁnite Plc.
Sansiri Plc.
CAT Telecom Plc.
MFC Asset Management Plc.
KGI Securities (Thailand) Plc.
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ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายกันต อรรฆยวรวิทย
58 ป
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
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

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 - 2560
พ.ศ. 2554 - 2556
พ.ศ. 2555 - 2557

กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน

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

Mr. Khan Akaworawit
Age 58 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 in Role of Chairmanship (ROC) Class of 2011
2018 – Present
2000 – Present
2010 – Present
2005 – 2017
2011 – 2013
2012 – 2014

Director
Managing Director
Chairman of Audit Committee / Independent Director
Audit Committee / Independent Director
Audit Committee / Independent Director
Director / Chief Financial Ofﬁcer
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Premsin Steel Works Plc.
Kevin and Kurt Co.,LTD.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Premsin Steel Works Plc.
T.M.C. Industries Plc.
Crown Tech Advance Plc.

l

รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2534 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2541 - 2559
พ.ศ. 2534 - 2540

รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอำนวย
52 ป
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
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)
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการผูจัดการ / วิทยากร
กรรมการ ผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อาจารยประจำภาควิชาบัญชี
ผูชวยผูสอบบัญชี

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

Associated Professor. Dhollakhanis
Thengaummnuay, Ph.D.
Age 52 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
Director Accreditation Program (DAP)
Advanced Audit Committee Program (AACP)
2010 - Present
2013 - Present
2013 - Present
1991 - Present
1998 - 2016
1991 - 1997

Audit Committee / Independent Director
Managing Director, Trainer
Director, Auditor
Certiﬁed Public Accountant
Lecturer at Accounting Department ,Faculty
of Business Administration
Audit Assistant
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Gratitude Inﬁnite Plc.
Learn To Wealth Co., Ltd
Kornsriwisahn Audit Co., Ltd
Kasetsart University
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

l

รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน
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 52 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
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Gratitude Inﬁnite Plc.
Ploenchit Capital Co.,Ltd.
Globlex Advisory Co.,Ltd.
United Securities Plc.
DhanaSiam Securities Plc.
The Stock Exchange of Thailand

l

รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2548 - 2552
พ.ศ. 2548 - 2553

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

กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จำกัด
บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จำกัด
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

Mr. Perajed Suwannapasri
Age 47 years
Chief of Executive Ofﬁcer
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
2018 - Present
2017 - Present
2014 - Present
2010 - Present
2005 - Present
2016 - 2017
2005 - 2009
2005 - 2010

Executive Board
Director
Director
Chief of Executive Ofﬁcer
Director
Director and Chairman of Executive Board
Director
Deputy Managing Director
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Union Petrochemical Plc.
Natural Gift Society Co.,Ltd.
Lavish Laboratory Co., Ltd.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Union Petrochemical Plc.
Union Petrochemical Plc.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Union Petrochemical Plc.

l

รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2524 - 2558
พ.ศ. 2548 - 2553

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

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

Mr. Virat Suwannapasri
Age 75 years
Director
Certiﬁcate in Executive Development, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Certiﬁcate in Director Accreditation Program (DAP) Class of 2005
2018 - Present
2017 - Present
2016 - Present
2010 - Present
2016 - 2017
1981 - 2015
2005 - 2010

Chief Executive Ofﬁcer
Director
Director
Director
Director and Chairman of the Advisory Board
Managing Director
Managing Director
Managing Director
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Union Petrochemical Plc.
Natural Gift Society Co.,Ltd.
Lavish Laboratory Co., Ltd.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Union Petrochemical Plc.
Union Petrochemical Plc.
Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd.
Gratitude Inﬁnite Plc.

l

รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

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

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
Age 77 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.

l

รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2536 - 2548

กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการทั่วไป

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

Miss Suthida Suwannapasri
Age 49 years
Director
MA. In Public Administration, NIDA
Bachelor of Laws, Thammasart University
Certiﬁcate in Director Accreditation Program (DAP) class of 78/2005
2016 - Present
2010 - Present
2005 - Present
1993 - 2005

Director
Director
Assistant Managing Director
General Manager

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

รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2545 - 2548

นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี
48 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

กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

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

Miss Piyanan Suwannapasri
Age 48 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

Gratitude Inﬁnite Plc.
Union Petrochemical Plc.
Union Petrochemical Plc.
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l

รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี
41 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

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - 2558

กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

พ.ศ. 2546 - 2548

บริษัท เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จำกัด
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

Mr. Perapol Suwannapasri
Age 41 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
2017 - Present
2016 - Present
2014 - Present
2010 - Present
2005 - 2015
2003 - 2005

Director
Managing Director
Director
Director
Director
Assistant Managing Director
Business Development Manager
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Natural Gift Society Co.,Ltd.
Union Petrochemical Plc.
Lavish Laboratory Co., Ltd.
Gratitude Inﬁnite Plc.
Lion Asia (Thailand) Co.,Ltd.
Union Petrochemical Plc.
Union Petrochemical Plc.
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รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

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

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

Mr. Vissanu Meeyoo
Age 50 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

Gratitude Inﬁnite Plc.
Mahanakorn University of Technology
Esso (Thailand) Plc.
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รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ตำแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2554 - 2557

กรรมการ

Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd.
and Myanmar Distillery Co., Ltd
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จำกัด
Channel Marketing Director
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จำกัด
กรรมการ
บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
Channel Marketing Director
บริษัท ชางอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
Regional Business Manager
Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.

Mr. Karoon Srivichittranond
Age 42 years
Director
MBA, in Commerce, University of New South Wales
Bachelor of Business Administration, Assumption University
2017 - Present
2016 - Present
2016 - Present
2010 - Present
2014 - 2016
2011 - 2014

Director

Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd.
and Myanmar Distillery Co., Ltd
Director
Thai Beverage Marketing Company Limited
Channel Marketing Director
Thai Beverage Marketing Company Limited
Director
Gratitude Inﬁnite Plc.
Channel Marketing Director
Chang International Company Limited
Regional Business Manager
Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
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รายงานประจำป 2561 บร�ษัท แกรททิทูด อินฟ�นิท จำกัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ
ที่ตั้งคลังสินคา

:
:
:

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียนชำระแลว
ทุนชำระแลว(หุนสามัญ)
โทรศัพท
โทรสาร
Home Page
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำกัด (มหาชน)
9/8 หมูที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
219/12-13 หมูที่ 6 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ 10290
ผลิต จัดหา พัฒนาและจำหนายผลิตภัณฑสำหรับการผลิตสินคาสำเร็จรูป
0107553000140
454,029,949
412,811,723
(662) 888-6800
(662) 888-7200
www.gratitudeinﬁnite.co.th
info@gratitudeinﬁnite.co.th

:
:
:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
(662) 009-9999

ชื่อผูสอบบัญชี

:

ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

:
:
:
:

นางสาวอิศราภรณ วิสุทธิญาณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 และ/หรือ
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
นางสาววธู ขยันการนาวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(662) 264-0777
(662) 264-0789 ถึง 900

นายทะเบียน
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
โทรศัพท

ผู้สอบบัญชี
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General Information
Company Information
Name
Location
Warehouse location

:
:
:

Type of Business
Business Registration No.
Registered Capital
Paid-up Capital
Telephone
Fax
Home Page
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:

Gratitude Inﬁnite Public Company Limited
9/8 Moo 5 Salathammasop,Taweewattana,Bangkok 10170
219/12-13, 216/14-15 Moo 6 Nai Khlong Bang Pla Kot, Phra Samut Chedi
District, Samut Prakan 10290
Manufacturing, Sourcing, Developing, and Distributing Chemical Ingredients
0107553000140
454,029,949
412,811,723
(662) 888-6800
(662) 888-7200
www.gratitudeinﬁnite.co.th
info@gratitudeinﬁnite.co.th

Securities Registration
Name
Location

:
:

Telephone

:

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 The Stock Exchange of Thailand Building Rajadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand
(662) 009-9999

Auditor
Auditor Name

:

Name
Location

:
:

Telephone

:

Miss Isaraporn Wisutthiyan
Certiﬁed Public Accountant (Thailand) No. 7480
Miss Supannee Triyanantakul
Certiﬁed Public Accountant (Thailand) No.4498
Miss Watoo Kayankannavee
Certiﬁed Public Accountant (Thailand) No.5423
EY Ofﬁce Limited
33rd Floor. Lake Rajada Ofﬁce Complex. 193/136-137 Rajadapisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
(662) 264-0777
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รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ และในกลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์สาหรับการผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป
(Chemical Ingredient) สาหรับกลุ่มธุรกิจดังนี้

กลุ่มธุรกิจ HPC

:

กลุ่มธุรกิจ FBS

:

กลุ่มธุรกิจ TC

:

กลุ่มธุรกิจ PC

:

Home care (ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรื อน)
Personal Care (ผลิตภัณฑ์ดูแลร่ างกาย)
Cosmetic (ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง)
Foods (ผลิตภัณฑ์อาหาร)
Beverage (ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม)
Supplement (ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร)
Traditional Medicine (ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ)
Conventional Medicine (ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบนั )
Plastics (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)
Coating (ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว)

เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ และในกลุ่มบริ ษทั มุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าในทุกๆ กลุ่มธุ รกิจ และมีนโยบาย พัฒนาธุรกิจที่มุ่งเน้นในเชิงคุณภาพและ
นวัตกรรมของผลิ ตภัณ ฑ์ โดยจัดหาผลิ ตภัณ ฑ์ที่ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ให้บริ การคาปรึ กษาและความช่ วย เหลื อ
ทางด้านเทคนิ คแก่ลูกค้า โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจของลูกค้า โดยยึด
หลักปรัชญาการดาเนินธุรกิจทั้ง 4 ปรัชญา คือ

Defragment
ระเบียบวินัย
Develop
ริเริ่มพัฒนา สร้ างสรรค์
Dynamic
ยอมรับการเปลีย่ นแปลง
Dedicate
ทุ่มเท อุทศิ ซื่ อสัตย์ เสียสละ
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โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ในปี 2559 – 2561 สามารถจาแนกตามกลุ่มธุ รกิจได้ดงั นี้
2559
2560
2561
กลุ่มลูกค้า
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
551.35
73.27 563.15
75.29 587.49
75.02
กลุ่มธุรกิจ (HPC)
45.83
6.09
42.08
5.63
48.36
6.18
กลุ่มธุรกิจ (FBS)
52.15
6.93
57.06
7.63
57.26
7.31
กลุ่มธุรกิจ (TC)
103.14
13.71
85.62
11.45
89.96
11.49
กลุ่มธุรกิจ (PC)
รวมรายได้ จากการขาย
752.47 100.00 747.91 100.00 783.07
100.00

รายได้ ของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจ

563.15

551.35

600

587.49

700

500
400
300

42.08
57.06
85.62

48.36
57.26
89.96

45.83
52.15

100

103.14

200

2560

2561

0

2559

 กลุ่มธุรกิจ (HPC)  กลุ่มธุรกิจ (FBS)  กลุ่มธุรกิจ (TC)  กลุ่มธุรกิจ (PC)
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ข้ อมูลทางการเงินของบริษทั โดยสรุป
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ
กาไรต่อหุ ้น(บาท)

2559
ล้านบาท
ร้อยละ
845.08
100.00
285.38
33.77
559.70
66.23
784.56
105.52
13.47
0.35

2560
ล้านบาท
939.05
259.43
679.62
764.82
105.66
0.33

2561
ร้อยละ
100.00
27.63
72.37
13.82

ล้านบาท
1,056.19
282.31
773.88
793.63
102.19
0.26

ร้อยละ
100.00
26.73
73.27
12.88

หมายเหตุ กาไรต่ อหุ้น โดยคานวณจากจานวนหุ้นของแต่ ละปี
ปี 2559 จานวนหุ้นสามัญ 302,686,717 หุ้น
ปี 2560 จานวนหุ้นสามัญ 341,732,217 หุ้น
ปี 2561 จานวนหุ้นสามัญ 412,811,723 หุ้น

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
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2559

2560

2561

2.24
1.75
0.38
4.04
89
4.58
79
12.95
28
140

2.60
2.07
0.18
3.69
98
4.35
83
12.89
28
153

2.83
2.16
0.39
3.66
98
3.86
93
11.04
33
158
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อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
อัตรากาไรสุ ทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น ROE (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ ROA (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

2559

2560

2561

22.68%
18.22%
75.21%
13.47%
20.62%

25.05%
18.08%
35.38%
13.82%
17.05%

24.08%
16.81%
78.70%
12.88%
14.07%

17.41%
98.74%
1.00

15.15%
76.14%
0.86

13.19%
60.22%
0.80

0.51
30.37
40.13%

0.38
19.57
87.98%

0.36
30.80
88.00%
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ปัจจัยความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาต้ นทุนผลิตภัณฑ์
เนื่องจากทางบริ ษทั ฯ มีการรับใบสั่งซื้ อสิ นค้ากับลูกค้าประมาณ 2-3 เดือนล่วงหน้า เพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อลูกค้าว่าจะ
ได้รับผลิตภัณฑ์ตามคาสั่งซื้ อได้ทนั เวลา สามารถผลิตสิ นค้าได้อย่างต่อเนื่ อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อาจทาให้ตน้ ทุนสิ นค้ามี
ความผันผวน จาก 2 เหตุผล คื อ 1) ราคาสิ นค้าวัตถุดิบ โดยตรง ได้แก่ ราคาเคมีภัณฑ์ ราคาสิ นค้าการเกษตรบางชนิ ด 2) อัตรา
แลกเปลี่ยน
ด้วย 2 เหตุผลดังกล่าว บริ ษทั จึงพยายามลดความเสี่ ยงดังกล่าว ดังนี้
1. ราคาสิ นค้า วัตถุดิบโดยตรง บริ ษทั จะทาการศึก ษาถึงที่มาของผลิ ตภัณฑ์สิ นค้าว่ามาจากชนิ ดใดและติดตามดู ถึ ง
แนวโน้มความต้อ งการในผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ อย่างใกล้ชิด รวมไปถึง แลกเปลี่ยนข้อ มูล กับผูผ้ ลิ ตที่ห ลากหลาย เพื่อได้ขอ้ สรุ ปที่มี
แนวทางชัดเจน
2. อัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั มีนโยบายชัดเจนในการลดความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็ น สกุลเงินดอลลาร์
หรื อสกุลเงินยูโร ซึ่งเป็ น 2 สกุลเงินหลัก ที่บริ ษทั ใช้ในการซื้อสิ นค้า โดยจะพิจารณาจากราคาสิ นค้า ต้นทุน ในวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
จากลูก ค้าเป็ นหลัก บริ ษทั จะไม่ทาการซื้ อสกุล เงินดังกล่ าวเกิ นกว่าความต้องการ และในการซื้ อแต่ล ะครั้งจะแบ่งการซื้ อ เป็ น
ปริ มาณไม่มาก เพื่อทาให้ตน้ ทุนเฉลี่ยการซื้อ มีความใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริ ษทั ได้ติดตามข้อมูลปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ 2 สกุล
เงินดังกล่าว รวมถึงเงินสกุลไทยบาท อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริ ษัท ฯ มี ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน จานวน 1.85 ล้านบาท และปี 2561 บริ ษัทฯมี ก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จานวน 2.76 ล้านบาท โดยสาเหตุของการขาดทุนและกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี นั้น เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและสกุล เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ งในปี 2561 บริ ษทั ฯได้ติดตามข่าวการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท
อย่างใกล้ชิดและมีการทาสัญญา Forward Contract ในปริ มาณที่เพียงพอสาหรับการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ ยงจากลูกหนี้การค้า
สิ้ น ปี 2560 – 2561 ที่ ผ่านมา บริ ษ ัทฯมีลู ก หนี้ ก ารค้าสุ ท ธิ 226.07 ล้านบาท และ 202.20 ล้านบาทตามล าดับ โดย
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยทั้ง 2 ปี เท่ากับ 98 วัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิคิดเป็ นร้อยละ 19.14
ของสิ นทรัพย์รวม ลูกหนี้ ที่มีปัญหาการชาระหนี้ และค้างชาระนานเกิน 12 เดือนบริ ษทั ฯได้มีการตั้งค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญไว้แล้ว
เป็ นจานวน 0.17 ล้านบาท บริ ษทั ฯจะวิเคราะห์จากแนวโน้มที่จะได้รับการชาระหนี้ จากลูกค้าเป็ นรายๆ หรื อเป็ นลูกหนี้ ที่มีการ
ฟ้องร้องดาเนิ นการทางกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากเป็ นสิ นทรัพ ย์ที่มีสัดส่ วนต่อทรัพย์สินรวมสู งดังนั้นในอนาคตหาก
บริ ษทั มีปัญหาในการรับชาระเงินและกลายเป็ นหนี้สูญ อาจส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
การพิจารณาระยะเวลาการชาระหนี้ จะแบ่งตามลัก ษณะการประกอบกิ จการของลู กค้าโดยรวมคือ ลู ก ค้าที่อยู่ในกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรื อ น ผลิตภัณฑ์ดูแลร่ างกาย และผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง อนุ มตั ิเครดิตเทอม 30-60 วัน ส่ วนกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
อาหาร,ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม,ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร, ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบนั จะอนุมตั ิเครดิตเทอม 30 - 90 วัน
นโยบายพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้านอกจากจะพิจารณาจากลักษณะกลุ่มธุรกิจของลูกค้าแล้วยังขึ้นกับประวัติการสัง่ ซื้อ การ
ชาระค่ าสิ นค้าในอดี ต โดยจัดให้ฝ่ายการตลาดและฝ่ ายบัญ ชีข องบริ ษัทประสานงานกัน เพื่ อ ทบทวนพิจ ารณาการให้ ก าหนด
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ระยะเวลาการชาระหนี้และวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายอย่างสม่าเสมอ ทาให้บริ ษทั สามารถปรับการพิจารณาให้ระยะเวลาการชาระ
หนี้และวงเงินแก่ลูกค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพของลูกหนี้ การค้าและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
ทางผูบ้ ริ หารได้ให้ความสาคัญในการติดตามลูกหนี้ คา้ งชาระนานโดยให้ฝ่ายบัญชีแสดงรายชื่อลูกค้าคงค้างรับทราบเป็ น
ประจาทุกเดือน ตรวจสอบประวัติฐานะการเงินก่อนการให้บริ การและอนุมตั ิระยะเวลาการชาระหนี้ และกาหนดมาตรการเร่ งรัด
ลูกหนี้ คงค้างหลายระดับตั้งแต่ก ารติดต่อ ทวงถาม การส่ งจดหมายทวงหนี้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากเกินกาหนดการชาระ
กว่า 90 วันจะดาเนิ นการให้ทนายความของบริ ษทั ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอรับชาระหนี้ ซึ่งได้เริ่ มปฏิบตั ิมาตั้งแต่ปี 2551 จึงสามารถ
ควบคุมปริ มาณหนี้ สูญให้อยู่ในจานวนจากัดได้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ 140.29 ล้าน
บาท ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน 61.48 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเหลื่อมของรอบระยะเวลาวางใบแจ้งหนี้และการรับเช็คเป็ นหลัก

ความเสี่ ยงจากการจัดเก็บและขนส่ ง
การจัดเก็บ
บริ ษทั ฯ มีสินค้าที่จดั เก็บไว้ในคลังต่างๆ มากกว่า 150 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีความเสี่ ยงในการจัดเก็บที่แตกต่างกัน
1. สิ นค้าที่ตอ้ งควบคุ มอุณหภูมิ สิ นค้าชนิ ดนี้ บริ ษทั จะต้องดูแลตั้งแต่ข้ นั ตอนพิธีการศุลกากร ขนส่ ง และจัดเก็บไว้ใน
คลังที่มีอุณหภูมิ ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ซึ่งทางบริ ษทั ได้จดั หาสถานที่ที่เหมาะสมไว้แล้ว
2. สิ นค้าที่มีอ ายุของการเก็บ โดยส่ ว นใหญ่ สิ นค้าของบริ ษัทมีอายุการเก็บไม่ต่ ากว่า 2 ปี หากเก็บได้อ ย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตามแต่ บริ ษทั ได้มีนโยบายในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี โดยจะใช้นโยบายการตั้งสารองเป็ นเครื่ องมือ
ในการผลักดันสิ นค้าที่มีอายุเกิน 2 ปี ดงั กล่าว ให้ถึงมือลูกค้าก่อนสิ นค้าหมดอายุ
3. สิ นค้าที่มีล ัก ษณะไวไฟ สิ นค้าดังกล่ าวจะถู ก เก็บไว้ในสถานที่ ที่มีค วามพร้อ ม หากเกิ ดเหตุ ฉุก เฉิ น ความพร้ อ ม
ดังกล่าวที่บริ ษทั เตรี ยมไว้ ไม่ว่าจะเป็ นระบบป้องกันไฟไหม้ อุปกรณ์ดบั เพลิงเบื้องต้น รวมไปถึงการให้ความรู ้กบั บุคคลากรใน
การปฏิบตั ิงานประจาวัน และในกรณี ฉุกเฉิน
หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น บริ ษทั ได้ทาประกันภัยในทุกคลังสิ นค้า ไม่ว่าจะเป็ นภัยจากไฟไหม้ โจรกรรม ภัยพิบตั ิธรรมชาติ
ทุก ๆ ปี อย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยพิจารณาทุนประกันจากมูลค่ าสิ นค้าคงคลังเฉลี่ ย 6 เดื อ น รวมถึงมูลค่ าสิ นทรั พย์ต่างๆ บริ ษัทมีทุน
ประกันภัยทุกคลังสิ นค้ารวมเป็ นทุนประกัน 181.40 ล้านบาท
ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีปริ มาณสิ นค้าคงเหลือ 178.93 ล้านบาท ประกอบด้วย สิ นค้าสาเร็ จรู ป 132.16 ล้าน
บาท สิ นค้าระหว่างทาง 39.84 ล้านบาท วัตถุดิบ 3.96 ล้านบาท บรรจุภณ
ั ฑ์และอื่นๆ 2.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีสินค้า
คงเหลือมูลค่า 129.07 ล้านบาท ประกอบด้วย สิ นค้าสาเร็ จรู ป 106.33 ล้านบาท สิ นค้าระหว่างทาง 20.43 ล้านบาท วัตถุดิบ 1.16
ล้านบาท และบรรจุภณ
ั ฑ์และอื่นๆ 1.15 ล้านบาท
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การจัดส่ ง
บริ ษทั ได้ประเมินความเสี่ ยงการจัดส่ งได้ 3 ประเด็น
1. ส่ งสิ นค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้ อ บริ ษัทได้จ ัดทาหนังสื อ คู่ มือ การปฏิ บตั ิ งานแจกจ่ายไปยังคลังสิ น ค้าทุก แห่ ง โดย
รายละเอียดหนังสื อคู่มือนี้ จะพูดถึง ชนิ ดสิ นค้า ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ และรู ปภาพประกอบ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในลักษณะ
แท้จ ริ งของสิ น ค้า เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดดังกล่ าว นอกจากนี้ บริ ษ ัทได้จ ัดท าเอกสารประกอบการจัด ส่ งเพิ่มเติ มในชื่ อ สิ นค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์ และปริ มาณการจัดส่ ง เพื่อการสื่ อสารที่ถูกต้องระหว่างคลังสิ นค้าและผูจ้ ดั ส่ งในทุกเที่ยวการจัดส่ ง
2. สิ นค้าเสี ยหายระหว่างทาง ความเสี ยหายดังกล่าวส่ วนใหญ่อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ
- สิ นค้าถูกจัดเก็บบนรถอย่างไม่ เหมาะสม อาจทาให้สินค้าเคลื่อนจากตาแหน่ งหรื อ อาจจะตกหล่นระหว่างทาง
บริ ษทั ได้กาชับบุคลากรในส่ วนงานนี้และบุคลากรผูว้ ่าจ้างในการตรวจสอบทางกายภาพของสิ นค้าเมื่อวางบนรถก่อนจัดส่ ง
- สิ นค้าถูกจัดส่ งในสภาวะที่ไม่ถูกต้อง เช่น สิ นค้าที่ตอ้ งควบคุมอุณหภูมิ แต่ถูก จัดส่ งโดยรถที่ไม่มีระบบในการ
ควบคุมอุณหภูมิ จึงทาให้สินค้าเกิดความเสี ยหาย ในความเสี่ ยงนี้ บริ ษทั ได้ดูแลสิ นค้าชนิดเหล่านี้เป็ นพิเศษ โดยจะมีการตรวจสอบ
ผูว้ ่าจ้างและรถที่จะนามาจัดส่ งให้มีคุณสมบัติตามที่ผผู ้ ลิตสิ นค้าระบุไว้
3. อุบตั ิเหตุระหว่างการจัดส่ ง สิ นค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสิ นค้าที่ไม่ใช่วตั ถุอนั ตราย ซึ่ งแม้ว่าหากเกิดอุบตั ิเหตุอาจ
ทาให้เกิดการล่าช้าในการขนส่ ง หรื อเสี ยหายในสิ นค้าชนิ ดนั้นๆ บริ ษทั ได้ขอความร่ วมมือผูป้ ระกอบการขนส่ ง ให้ทาประกันภัย
สิ น ค้าดังกล่ าว เพื่ อ ลดความเสี่ ยงเบื้อ งต้น อย่างไรก็ ดี บริ ษัทยัง มีสิ นค้าจัดส่ งที่ เป็ นสิ น ค้าไวไฟที่ ต้อ งการการดู แลเป็ นพิ เศษ
ด้วยเหตุ ผลนี้ การว่ าจ้างผูป้ ระกอบการจะต้อ งเข้มงวดมากกว่าเดิ ม ในหลายประเด็น ได้แก่ ใบขับขี่ ป ระเภทที่ 4 (ส าหรับ ผูข้ ับ
รถบรรทุก วัตถุอ ันตราย), สภาพรถที่นามาใช้, ความพร้อ มในการขับขี่ ข องคนขับรถในเที่ยวนั้นๆ ซึ่ งบริ ษทั จะใช้บุคลากรใน
คลังสิ นค้านั้นๆ เป็ นผูป้ ระเมินทั้ง 3 ข้อ หากการประเมินไม่ผ่าน ผูป้ ระกอบการรถขนส่ งจะต้องเปลี่ยนปัจจัยใดปั จจัยหนึ่ ง เพื่อให้
เกิดความพร้อมในการขนส่ งในทันที
ในปั จจุบนั บริ ษทั ได้ว่างจ้างทั้งนิ ติบุคคล และบุคคลธรรมดา สาหรับการจัดส่ งสิ นค้าในทุกลักษณะโดยมี 13 ราย โดย
การว่าจ้างจะพิจารณาเรื่ อง ราคา คุณภาพการส่ ง ความตรงต่อเวลา และมารยาทในการจัดส่ ง เป็ นเกณฑ์หลัก นอกจากนี้ บริ ษทั ได้
ขอความร่ วมมือกับทุกผูจ้ ดั ส่ งในการประกันสิ นค้าในการจัดส่ งทุกๆ ครั้ง ตามมูลค่าของสิ นค้าหรื อใกล้เคียง รวมไปถึง การอบรม
และให้คะแนนผูป้ ระกอบการในแต่ละรายประจาปี หากรายใดไม่ผา่ นการประเมิน ทางบริ ษทั จะทาการตักเตือนและให้ระยะเวลา
ในการปรับปรุ งการจัดส่ งให้เป็ นไปตามเกณฑ์
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ความเสี่ ยงจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 95 เป็ นผูผ้ ลิตในประเทศไทย และอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจ HPC และ FBS ซึ่งนั่น
หมายถึ งว่า สภาวะเศรษฐกิ จ ในประเทศ หรื อ ดัชนี ช้ ี บอก ต่ างๆ ได้แก่ ผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) , อัตราเงิ นเฟ้ อ
(Inflation Rate), อัตราการจ้างงาน (Employment Rate) และอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึ งนโยบายภาครั ฐและแผนกระตุน้ เศรษฐกิ จ
อื่นๆ ปัจจัยดังกล่าว สามารถชี้บอกแนวโน้มธุรกิจที่บริ ษทั เกี่ยวข้องว่าจะมีโอกาสเติบโต และขยายงานได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร
ก็แล้วแต่ใน 2 กลุ่มธุ รกิจ HPC และ FBS ถือว่าเป็ นกลุ่มธุรกิจที่มีความแข็ งแกร่ ง ในการเจริ ญเติบโตในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 7-10 ต่อเนื่ อง โดยภาพรวมความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั จะต้องติดตามและประมวลผลกระทบของดัชนี ช้ ีวดั ต่างๆ ต่อ
กลุ่มธุ รกิจที่บริ ษทั เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิดในทุกไตรมาส เพื่อทาให้การดาเนิ นธุ รกิจและการขยายงานเป็ นไปด้วยความรอบคอบ
และมีประสิ ทธิภาพ
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โครงสร้ างการถือหุ้น
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 454,029,949 บาท เรี ยกชาระแล้ว 412,811,723 บาท แบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 412,811,723 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริ ษทั ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีดงั นี้
จานวนหุ ้นที่ถือ
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ ้น
สัดส่ วนการถือหุ ้น (%)
(หุ ้น)
1.
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)/1
221,596,466
53.68
2.
นางกนกอร บดินทร์รัตน
19,420,000
4.70
3.
นางสาววนันธร กิจวานิชเสถียร
16,488,700
3.99
4.
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน) /2
12,000,000
2.91
5.
กลุ่มครอบครัวสุ วรรณนภาศรี
5.1 นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี
11,709,700
2.84
5.2 นางสาวฉัตรประภา สุ วรรณนภาศรี
3,985,350
0.97
5.3 นางสาวสุธิดา สุ วรรณนภาศรี
3,490
0.00
5.4 นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี
3,490
0.00
5.5 นางสาวปิ ยะดา สุ วรรณนภาศรี
3,490
0.00
5.6 นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี
0.00
3,490
0.00
5.7 นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
2,327
รวมจานวนหุ ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวสุวรรณนภาศรี
15,711,337
3.81
6.
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
8,000,000
1.94
7.
นายฉัตรชัย วิศวจรรยา
6,627,400
1.61
8.
นายวัชระ แก้วสว่าง
6,445,000
1.56
9.
นายวิชยั เสริ มทวีทรัพย์
5,704,000
1.38
10. นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์
4,718,300
1.14
11. นายพรชัย ตนุภทั รชัย
3,771,200
0.91
ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น
92,329,320
22.37
รวม
412,811,723
100.00
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หมายเหตุ
/1 -บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
ประกอบธุรกิจนาเข้าและจัดจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ โดยสิ นค้าของบริ ษทั ประกอบด้วยสารทาละลาย (Solvents) ซึ่งเป็ นสิ นค้าที่
จาหน่ ายทัว่ ไป (Commodity Solvent) สาหรับใช้เป็ นสารทาละลายซึ่งเป็ นส่ วนประกอบในการผลิตสิ นค้าในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ซึ่ งมีครอบครัวสุ วรรณนภาศรี ถือหุ น้ ใหญ่ในสัดส่ วนประมาณ ร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน
/2 -บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน) ถือหุ น้ บริ ษทั ตนเองจานวน 12,000,000 หุ น้ จากโครงการซื้ อหุ น้ คืนเพื่อ
บริ หารทางการเงิน โดยคณะกรรมการมีมติให้ซ้ื อหุ น้ คืนในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
ในกรณีที่บริ ษทั ฯไม่มีความจาเป็ นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรื อขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่าย
ปั นผลไม่น้อ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ห ลังหัก ภาษีเงินได้นิติบุค คลและสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กบั ความจาเป็ นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สู งสุ ดของผูถ้ ื อหุ ้นเป็ น
สาคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่ เป็ น
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ตารางสรุปการจ่ ายปันผล 5 ปี ย้อนหลัง
2557
2558
2559
2560
2561
0.25
0.30
0.35
0.33
0.26
อัตรากาไรสุ ทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )*
0.47281**
0.07***
0.135
0.2059
0.2000****
อัตราเงินปันผลต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )
130.84
23.92
40.13
87.98
88.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)
หมายเหตุ :
* -อัตรากาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ คานวณโดย กาไรสาหรับปี หารด้วยจานวนหุ น้ สามัญของบริ ษทั ทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (Fully diluted)
**- คณะกรรมการบริ ษทั เสนอการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุ ทธิของปี 2557 และกาไรสะสมของปี ก่อนๆ จานวนทั้งสิ้ น 100,393,768.22 บาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ในอัตราการจ่ายเงินปัน
ผลเท่ากับ 0.47281 บาทต่อหุ น้ โดยจ่ายเป็ นหุ น้ สามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 2.35 หุน้ ต่อ 1 หุน้ ปันผล คิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 90,354,415 หุน้ ปัน
ผล หรื อ 90,354,415 บาท (อัตราจ่ าย 0.42553000 บาท/หุ ้น )และปั นผลเป็ นเงินสดอีก 10,039,353.22 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงิน สดที่
0.0472812 บาท/หุ น้ (จานวนหุ น้ สามัญของบริ ษทั ทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 302,686,633 หุน้ )
***- คณะกรรมการบริ ษทั เสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2558 โดยจ่ายปันผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ น้ สาหรับหุ ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้วจานวน 302,686,717 หุน้ รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายจานวน 21,187,860.19 บาท
คิดเป็ นอัตราปั นผล 23.92 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักเงินสารองตามกฎหมาย ซึ่ งการจ่ายเงินปันผลที่ไม่ตรงตามนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสารองตามกฎหมาย เนื่ องจากบริ ษทั ประสงค์จะเก็บเงินสดไว้เพื่อรองรับการขยาย
กิจการในอนาคต
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****- คณะกรรมการบริ ษทั เสนอการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุ ทธิ ของงบเฉพาะกิจการปี 2561 โดยจ่ายปันผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ในอัตรา 0.2000 บาทต่อหุ น้ สาหรับหุ น้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วจานวน 412,811,723 หุน้ (หุน้ ที่บริ ษทั ฯถือจานวน 12,000,000 หุ ้น
ไม่ได้สิทธิ รับเงินปันผลเนื่ องจากเป็ นหุ น้ ที่ถือจากโครงการซื้ อหุน้ คืนเพื่อบริ หารทางการเงิน) รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายจานวน 80,162,345 บาท
คิดเป็ นอัตราปันผล 88.00 ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้ างการจัดการ

เลขานุการบริ ษทั
ฝ่ ายขายและ
การตลาด
เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

สานักงาน
ตรวจสอบ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร

ฝ่ ายคลังสิ นค้า
และขนส่ ง

ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

ฝ่ ายบริ หารกลาง

ฝ่ ายจัดซื้อ

ส่ วนลูกค้า
อุตสาหกรรม

ส่ วนคลังสิ นค้า

ส่ วนบัญชี

ส่ วนจัดซื้อ
สานักงาน

ส่ วนจัดซื้อ
ในประเทศ

ส่ วนลูกค้า
ผูจ้ าหน่ายรายย่อย

ส่ วนงานขนส่ ง

ส่ วนการเงิน

ส่ วนบุคคล

ส่ วนจัดซื้อ
ต่างประเทศ

ส่ วนประสาน
งานขาย

ส่ วนงานธุรการ
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้ วยกรรมการจานวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายเจษฎาวัฒน์
เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.
นายกันต์
อรรฆย์วรวิทย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.
รศ.ดร.ดลกณิศ
เต็งอานวย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.
นางสาวสิ รัสวดี สุ ทธิวรพันธ์ชยั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5.
นายพีรเจต
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
6.
นายวิรัช
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
7.
นางกาญจนา
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
8.
นางสาวสุ ธิดา
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
9.
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
10.
นายพีรพล
สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
11.
นายการุ ณ
ศรี วิจิตรานนท์
กรรมการ
12.
ดร.วิษณุ
มีอยู่
กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
น า ยวิ รั ช สุ ว ร ร ณ น ภ าศ รี ห รื อ น างก าญ จ น า สุ ว รร ณ น ภ าศ รี ห รื อ น างส าว สุ ธิ ด า สุ ว ร รณ น ภ าศ รี ห รื อ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี หรื อ นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี หรื อ นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี สองในหกคนลงรายมือชื่ อ
ร่ วมกันพร้อมประทับตราของบริ ษทั โดยมิให้ นายวิรัช สุ วรรณนภาศรี และ นางกาญจนา สุ วรรณนภาศรี ลงลายมือชื่อร่ วมกัน

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. ดู แ ลและก าหนดนโยบายที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ นโยบายหลั ก ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ นโยบายทาง ด้ า นการเงิ น
นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริ หารเงินทุน นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
2. พิจารณาเกี่ ยวกับการลงทุนโดยพิจารณาอนุ มตั ิงบประมาณ โครงการลงทุนของบริ ษัท และ กากับดู แ ลดาเนิ นโครงการให้
เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
3. ดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษัท เพื่อ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อดี กว่าเป้าหมายที่วางไว้และกาหนดแนวทางแก้ไขกรณี ที่มี
ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรื อดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
4. จัดให้มีรายงานข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั เพื่อรายงานต่อ ผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อผูล้ งทุนทัว่ ไป
อย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และ
ที่ปรึ กษาฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษทั และมีหน้าที่กาหนดแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสม ของระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั เพื่อให้มีข้ ึนมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
8. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. แต่งตั้งคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งคนใด หรื อ หลายคน หรื อ บุค คลอื่นกระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่ งแทนคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าว ผูไ้ ด้รับมอบอานาจนั้น ต้องไม่มีอานาจอนุ มตั ิรายการที่บุคคล
ดังกล่ าวหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ความขัดแย้ง (“บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ” ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกั บ
บริ ษัท เว้นแต่เรื่ องต่ อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุมผูถ้ ือ หุ ้นก่อ น ทั้งนี้ กาหนดให้รายการที่กรรมการหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ให้กรรมการซึ่งมีส่วน
ได้เสี ยในเรื่ องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
- เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
- การทารายการที่ก รรมการมีส่วนได้เสี ยและอยู่ในข่ ายที่ก ฎหมาย สานัก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
- นอกจากนั้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือ หุ ้นด้ว ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
• การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
• การรับซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
• การท า แก้ไ ข หรื อเลิ ก สั ญ ญา เกี่ ย วกับ การให้ เช่ ากิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว นที่ ส าคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
• การออกหุ ้นใหม่เพื่อชาระแก่เจ้าหนี้ของบริ ษทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุน
• การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการลดจานวนหุ ้น หรื อลดมูลค่าหุ ้น
• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั
• เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้ วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายกันต์
อรรฆย์วรวิทย์*
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.
รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอานวย*
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.
นางสาวสิ รัสวดี สุ ทธิวรพันธ์ชยั *
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : *เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการตรวจสอบ
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณา
ความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็ นชอบในการพิ จ ารณาแต่ งตั้ง โยกย้าย เลิ ก จ้างหั วหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิ บ ัติ งานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจ ารณารายการเกี่ ยวโยง หรื อ รายการที่ อ าจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่ น ที่เห็ น ว่าผูถ้ ื อ หุ ้ นและผูล้ งทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขต หน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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7. ทาหน้าที่เสมือนคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั และตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
8. ทาหน้าที่เสมือนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณารู ปแบบและเสนอกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
9. ท าหน้าที่ เสมื อ นคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งและเสนอแนวทางป้ อ งกัน ความเสี่ ยงให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
10. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้ วย 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี
ประธานกรรมการบริ หาร
2.
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี
กรรมการบริ หาร
3.
นายการุ ณ
ศรี วิจิตรานนท์
กรรมการบริ หาร
4.
ดร.วิษณุ
มีอยู่
กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงานหลักในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทที่กาหนดให้สอดคล้องและ
สนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กาหนดและแถลงไว้ต่อผูถ้ ือหุ ้น นาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นชอบ
2. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดาเนินธุ รกิจให้สอดคล้องกับ เป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และให้มีอ านาจควบคุ มดู แลการดาเนิ นธุ รกิ จการบริ ห ารต่ างๆของบริ ษั ท ให้เป็ นไปตามนโยบายธุ รกิจ แผนธุ รกิจและ
กลยุทธ์ทางธุ รกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้วภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดาเนินธุรกิจ
3. กาหนดโครงสร้างองค์กรและการบริ หาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ โครงสร้างเงินเดือน
ของบริ ษทั และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้างพนักงานของบริ ษทั
4. พิจ ารณาอนุ มตั ิ และการดาเนิ นการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมทางการเงิ นปกติ ของบริ ษัท โดยให้ว งเงินเป็ นตามระเบี ยบ
อานาจอนุ มตั ิ ซ่ึ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว หากเกิ นกว่าจานวนดังกล่ าวให้เสนอเพื่อ ขออนุ มตั ิ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
5. ตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯที่กาหนด ให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่รับอนุมตั ิไว้
6. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั โดยจะพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษ ัท หากการจัดซื้ อ จัดจ้าง ตลอดจนเรื่ อ งลงทุนขยายงาน รวมถึ งการซื้ อ ขายสิ นทรั พย์ถาวรของบริ ษ ัทนั้นอยู่
นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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7. พิจารณาผลกาไรขาดทุนของบริ ษทั ฯและเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรื อเงินปันผลประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
8. ให้ก รรมการบริ ห ารทั้งคณะ สามารถลงมติ เห็ นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริ หารลงนามร่ วมกัน พร้อ ม
ตราประทับบริ ษทั มีอานาจช่วงในหนังสื อมอบอานาจของบริ ษทั เพื่อให้ผรู ้ ับมอบอานาจช่วงสามารถดาเนินการอันเป็ นประโยชน์
เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่างๆในนามแทนบริ ษทั ได้อย่างเป็ นทางการ
9. ดาเนิ นการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆไป ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการ
บริ ห ารนั้น จะไม่ รวมถึ งการมอบอ านาจในการอนุ ม ัติ ร ายการใดที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมีค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ยหรื อ มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่ น ใด (ตามข้อ บังคับ บริ ษัท และตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรั พย์กาหนด) กับ บริ ษัทหรื อ บริ ษัทย่อ ย ซึ่ งการอนุ ม ัติรายการดังกล่ าวจะต้อ งนาเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริ หารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายพีรเจต
สุ วรรณนภาศรี
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2.
นางสาวพัชรี
นิยมปัทมะ
ผูอ้ านวยการสายงานการขายและการตลาด /
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
3.
นางสาวอุไรรัตน์ สาเภา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.
นางสาวพัตร์พิมล ตั้งบรรเจิดสุ ข
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ
5.
นางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้าและขนส่ ง
6.
นายครรชิต
ทรัพย์กุล

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีก ารกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั
2. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. มีอานาจอนุมตั ิ และมอบอานาจช่วงอนุมตั ิเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อสิ นค้าอันเป็ นปกติธุระของบริ ษทั จัดซื้อทรัพย์สินและการเช่า
ทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมตั ิการดาเนิ นการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริ ษทั ภายในวงเงินตามระเบียบอานาจอนุ มตั ิซ่ึ งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
4. มีอานาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อ ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นตามนโยบาย และผลประโยชน์ข องบริ ษทั และเพื่อ
รักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
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5. มีอ านาจจ้าง แต่ งตั้ง ปลดออก ให้ อ อก ไล่ อ อก ก าหนดอัตราค่ าจ้างให้บ าเหน็ จ รางวัล หรื อ สวัส ดิ ก าร ปรั บ ขึ้ น เงิน เดื อ น
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั และงานเกี่ยวกับ
การพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั
6. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เ กี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
7. อนุมตั ิแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
8. เป็ นผูร้ ั บ มอบอ านาจของบริ ษัท ในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษัท ให้ เป็ นตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บังคับ นโยบาย ระเบี ย บ
ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกประการ
ทั้งนี้ การมอบอานาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริ ห าร ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่ นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเห็ นควร
จะไม่รวมถึงอานาจและ/หรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ อื่ น ใด (ตามข้ อ บัง คับ บริ ษั ท และตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด) กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่งการอนุมตั ิรายการลักษณะดังกล่ าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้ น เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่ าวตามข้อบังคับบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกาหนด
เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติทวั่ ไปของบริ ษทั ที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวอรพินธ์ โพธิ สิทธิ์
ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ ผ่านการฝึ กอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
เลขานุการบริ ษทั เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความความรับผิดชอบของเลขานุ การ
บริ ษทั ฯ มีดงั นี้
1. เป็ นศูนย์กลางในการจัดเก็บเอกสารที่สาคัญต่างๆ
2. จัดทาทะเบียนกรรมการ
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อนัดประชุมและรายงานการประชุม
4. แจ้ง มติ แ ละนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ ื อ หุ ้ น ให้ ผูบ้ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้อ งและติ ด ตามมติ แ ละนโยบายดัง กล่ าวผ่า น
กรรมการผูจ้ ดั การ
5. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับดูแลโดยเป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั
6. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้นทัว่ ไป ให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้น และข่าวสารของบริ ษทั
7. ให้ ข่าวสารและข้อมูล แก่ กรรมการ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อ งกับการประกอบธุ รกิจ ของบริ ษทั เพื่อประกอบการปฏิ บตั ิห น้าที่
ของกรรมการ
9. เรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี 2561 เมื่ อ วัน ที่ 30 เมษายน 2561 ได้อ นุ ม ัติก ารก าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,100,000 บาท รายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน (บาท)
43,000
23,000
18,000
10,000

ในปี 2561 บริษัทฯมีการประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และประชุมกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และมีการจ่ ายค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
จานวนครั้งที่
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม
เข้าร่ วมประชุม
บริ ษทั
ตรวจสอบ
นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ประธานกรรมการ
5/5
516,000
516,000
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอานวย
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นางสาวสิ รัสวดี สุ ทธิวรพันธ์ชยั
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี
ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
นายวิรัช สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
นางกาญจนา สุ วรรณนภาศรี *
กรรมการ
นางสาวสุ ธิดา สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี กรรมการ
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี
กรรมการ
นายการุ ณ ศรี วิจิตรานนท์
กรรมการ
ดร.วิษณุ มีอยู่
กรรมการ
รวม

4/4

-

276,000

276,000

4/4

-

216,000

216,000

4/4

-

216,000

216,000

5/5

120,000

-

120,000

5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
4/5

120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

-

120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

1,356,000
708,000
2,064,000
หมายเหตุ:*นางกาญจนา สุ วรรณนภาศรี ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม ตั้งแต่ มีนาคม 2555 เป็ นต้นมาแต่ยงั คงทาหน้าที่ในคณะกรรมการบริ ษทั
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีผบู ้ ริ หารจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั จานวน 1 ท่าน
และผูท้ ี่มิได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีก 5 ท่าน โดยบริ ษทั ฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ดังนี้
2559
2560
2561
ค่าตอบแทน
จานวนราย
จานวนเงิน
จานวนราย
จานวนเงิน
จานวนราย
จานวนเงิน
ผูบ้ ริ หาร
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
เงินเดือน
6
8,780,566
8
14,071,398
6
11,319,440
ค่านายหน้าและ
โบนัส
ค่าตอบแทนอื่น ๆ
6
964,380
8
1,066,937
6
1,065,914
ได้แก่ กองทุน
ประกันสังคมและ
ค่าล่วงเวลา
รวม
9,744,946
15,138,355
14,449,354

ค่ าตอบแทนอื่นๆ
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ฯจ่ายสมทบในอัตราส่ วน 2% - 10%
ของเงินเดือนโดยในปี 2561 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หาร 6 ราย รวมทั้งสิ้ น 717,189 บาท
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บุคลากร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 มีพ นัก งานทั้งสิ้ น 55 คน เป็ นพนัก งานประจาจานวน 51 คน พนัก งานรายวัน จานวน 4 คน มี
รายละเอียดดังนี้
บุคลากร
พนักงานฝ่ ายขายและการตลาด
พนักงานฝ่ ายคลังสิ นค้าและขนส่ ง
พนักงานฝ่ ายบัญชีและการเงิน
พนักงานฝ่ ายบริ หารกลาง
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
21
30
28
16
13
13
9
9
8
8
6
6
54
58
55

ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
บริ ษทั ฯได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(บริ ษทั ฯจ่ายสมทบในอัตราส่ วน 2% - 10% ของเงินเดือน) กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
ประเภท
2559
2560
2561
เงินเดือน ค่านายหน้าและโบนัส
16,011,963
17,127,793
19,040,583
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุน
1,795,973
2,291,048
1,885,667
ประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการอื่นๆ
รวม
17,807,936
19,418,841
20,926,250

ค่ าตอบแทนอื่นๆ
-ไม่มีทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาหนังสื อ คู่มือพนักงาน แจกให้กบั พนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อรับทราบกฎ ระเบียบ และ
สวัสดิการที่จะได้รับ

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่ านมา
- ไม่มี-
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู ้ ความชานาญและความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
เพิ่มขึ้ นอย่างสม่าเสมอและต่ อเนื่ อง เพื่อ ให้เกิ ดการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่ อบริ ษัท โดยแบ่งการพัฒนาในระดับต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. ระดับ บริ ห าร บริ ษัท ฯมุ่งเน้น เรื่ อ งการพัฒ นาด้านการบริ ห ารจัด การ ภาวะความเป็ นผูน้ าและวิ สั ยทัศน์ ในการเป็ นผูน้ า
ขององค์กร
2. ระดับหัวหน้างาน บริ ษทั ฯมุ่งเน้นเรื่ องการพัฒนาด้านการจัดการบริ หารเบื้องต้น ทักษะการเป็ นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน
และการสร้ างความร่ ว มมื อ ในการท างานทัก ษะการสื่ อ สารอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร ตลอดจน
การส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเฉพาะทาง
3. ระดับพนักงาน บริ ษทั ฯมุ่งเน้นเรื่ องการสร้างความรู ้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอและการมีทศั นคติที่ดีต่อฝ่ ายบริ หารและบริ ษทั
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การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (รวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องตามมาตรา 258 ของ พรบ.
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 )ในปี 2561
ชื่อ / ตาแหน่ง
1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์/
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์/
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอานวย/
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวสิ รสั วดี สุ ทธิวรพันธ์ชยั /
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี /
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
6. นายวิรัช สุ วรรณนภาศรี /กรรมการ
7. นางกาญจนา สุ วรรณนภาศรี /กรรมการ
8. นางสาวสุ ธิดา สุ วรรณนภาศรี /กรรมการ
9. นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี /กรรมการ
10. นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี /กรรมการ
11. นายการุ ณ ศรี วิจิตรานนท์ /กรรมการ
12. ดร.วิษณุ มีอยู่ /กรรมการ
13. นางสาวพัชรี นิยมปัทมะ /ผูอ้ านวยการสายงาน
การขายและการตลาด ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและ
การตลาด
14. นางสาวอุไรรัตน์ สาเภา/
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
15. นางสาวพัตร์พิมล ตั้งบรรเจิดสุ ข/
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ
16. นางสาวอรพินธ์ โพธิ สิทธิ์ /
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
17. นายครรชิต ทรัพย์กุล/
รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้าและขนส่ ง

1 ม.ค. 61
-

จานวนหุน้ ที่ถือครอง (หุน้ )
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
+ ซื้ อเพิ่ม
- ขายออก
-

31 ธ.ค. 61
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,813,534

4,896,166

-

11,709,700

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

1,163
1,163
1,163
-

-

2,327
3,490
3,490
3,490
-

-

-

-

-

-

-

-

-

137,000

4,700

-

141,700

-

-

-

-
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายกากับดูแลกิจการเนื่องจากเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
และจะส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีความมัน่ คงและเจริ ญ เติบโตได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการก ากับดู แลกิ จการไว้เป็ นลายลัก ษณ์อกั ษร สาหรับแนวทางที่เกี่ ยวข้อ งกับการดาเนิ นงานนั้น บริ ษ ัทให้ความสาคัญ
เรื่ อ งระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมี การประเมิน ความเพียงพอของ
ระบบการควบคุ มภายในร่ ว มกันเป็ นประจาทุก ปี เพื่ อ ให้บริ ษัทได้ปฏิ บตั ิ ตามหลัก การการก ากับดู แลกิ จ การที่ดีตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และได้เปิ ดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
เป็ นประจาทุกปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
จะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับต่างๆตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทฯได้ก าหนดหลักปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ ายบริ ห ารและพนัก งานเพื่ อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อ ง
ยึด ถื อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต ามภารกิ จ ของบริ ษัท ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม ทั้งการปฏิ บ ัติ ต่ อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน และผูบ้ ริ หารทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบตั ิตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลัก การที่ว่า การตัดสิ นใจใดๆ
ในการดาเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิ จจะต้อ งทาเพื่อ ผลประโยชน์สูง สุ ดของบริ ษ ัทเท่านั้น และควรหลี กเลี่ยงการกระทาที่ก่ อให้ เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่ วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ บริ ษทั ทราบถึง
ความสั มพันธ์ ห รื อ การเกี่ ยวโยงของตนในรายการดังกล่ าว และต้อ งไม่เข้าร่ ว มการพิ จารณาตัดสิ น รวมถึ งไม่มีอ านาจอนุ มตั ิ
ในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ รายก ารที่ เ กี่ ย วโยงกัน และรายการที่ มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีก ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้ง บริ ษ ัทได้ปฏิบตั ิตามหลัก เกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัดในเรื่ องการกาหนดราคาและเงื่อ นไขต่างๆกับบุคคลที่อ าจมีความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ให้เสมือ นทารายการกั บบุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) และส่ งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาด
หลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยก าหนด และจะได้มี ก ารเปิ ดเผยไว้ในงบการเงิ น รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อ มูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
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กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ ห ารระดับสู งจะต้องจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ย และมีการ Update ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
ทุก ครั้ งที่มี ก ารเปลี่ ยนแปลงข้อ มู ล ดังกล่ า ว โดยรายงานการมี ส่ ว นได้เสี ยจะถู ก จัดเก็ บ ไว้ที่ เลขานุ ก ารบริ ษัท โดยส าเนาให้
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้งด้วย
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษ ัท 2 ชุด คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ห าร โดยบริ ษัทฯได้มีก ารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ค วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารที่มีต่อผูถ้ ือหุ ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจและนาเสนอ
วิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ : บริ ษทั ฯมีค ณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้ น 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิห น้าที่เฉพาะเรื่ อง และเสนอ
เรื่ อ งให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ที่ได้ระบุไว้
ได้แก่ การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย รศ.ดร.ดลกณิ ศ เต็งอานวย 1 ใน 3 ของ
กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการบริหาร : บริ ษัท ฯมี ค ณะกรรมการบริ ห ารทั้งสิ้ น 4 ท่ าน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติงานเป็ นไปด้ว ยความ
คล่ องตัวโดยมีข อบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เช่ น
การมอบอานาจในการทาธุรกรรมกับสถาบันการเงินต่างๆ
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯมี น โยบายในการแบ่ งแยกต าแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้า หน้ าที่ บ ริ ห ารให้ เป็ น
คนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอานาจโดยไม่จากัด โดยคณะกรรมการของบริ ษทั จะเป็ นผูก้ าหนดอานาจหน้าที่และ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
การสรรหากรรมการบริษัท
การคัด เลื อ กบุ คคลที่ จะดารงต าแหน่ งกรรมการของบริ ษัท แม้ปัจ จุ บ ันยังไม่ได้มี ก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) แต่คณะกรรมการบริ ษทั โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัด เลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยงั เน้นถึงประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถ จากนั้นจึงนารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ในการเลื อ กตั้งคณะกรรมการบริ ษ ัท ที่ประชุ มผูถ้ ือ หุ ้นเป็ นผูแ้ ต่ งตั้ง โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีก าร
ดังต่อไปนี้
1. ให้ผถู ้ ือหุ ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ตนถือ
2. ให้ ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้ น ทาการเลื อ กตั้งกรรมการจากบรรดาบุ ค คลที่ ได้รับ การเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการโดยวิธี ก าร
ให้ผถู ้ ือหุ ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนทาการออกเสี ยงลงคะแนนให้แก่บุค คลที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการเป็ นรายบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้นที่ตนถือในการออก
เสี ยงลงคะแนนให้แก่ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการแต่ ล ะคน และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อ ย
เพียงใด
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3. ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกาหนด ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน เกินจานวนที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด เพื่อให้ได้กรรมการเป็ นจานวนตามที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกาหนด

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี ) เป็ นผูม้ ีอ านาจแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ้น ซึ่ งกาหนดให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ และผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 คน ต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ด้านบัญ ชี ห รื อ การเงิ น เมื่ อ กรรมการตรวจสอบว่า งลงจนมี จานวนต่ ากว่า 3 คน ให้
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งให้ครบจานวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจานวนน้อยกว่า 3 คน

การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการบริ ษทั โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด และผูท้ ี่
รับคัดเลื อกเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการ มีภาวะความเป็ นผูน้ า มีวิสัยทัศน์ใน
การเป็ นผูน้ าขององค์กร สามารถดาเนินการตามนโยบายของธุรกิจได้เป็ นอย่างดี

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษัท ฯมีบ ริ ษัท ย่อ ยเป็ นบริ ษัท จ ากัด จานวน 3 บริ ษัท โดยบริ ษัท ย่อ ยก ากับ ดู แ ลโดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ฯ ได้ส่งบุคคลเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1) บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จากัด จานวน 4 ท่านจากคณะกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100
2) บริ ษทั ลิจิท จากัด จานวน 5 ท่านจากคณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100
3) บริ ษทั เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จากัด จานวน 3 ท่านจากคณะกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในและความลับของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึ งได้ก าหนดโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อ มูลของบริ ษัท หรื อ การนาข้อมูล ของบริ ษั ทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ซึ่งบริ ษทั ประกาศไว้ใน website ของบริ ษทั
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานได้รับทราบทัว่ กัน
รวมทั้งได้ให้ความรู ้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริ ษทั และผูบ้ ริ ห าร ในหน้าที่ก ารรายงานการถื อ หลัก ทรัพย์ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่ าวสารและข้อ ก าหนดต่างๆของสานัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย ให้ แก่ คณะกรรมการของบริ ษัท และผูบ้ ริ ห ารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่ วยงานดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ อี กทั้ง
บริ ษทั ฯ ยังมีการกาหนดนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยหรื อรายงานการซื้ อขายหุ ้นหรื อ การถือ ครองหุ ้นของบริ ษทั ให้
คณะกรรมการทราบ และขอความร่ วมมือ ในการแจ้งต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับการซื้ อ ขายหุ ้นอย่างน้อย 1 วันล่ วงหน้า
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ก่อนทารายการ ทั้งนี้ การรายงานการซื้อหรื อขายหุ ้นดังกล่าวให้นับรวมการทารายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ ง
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 ด้วย

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมของผูส้ อบบัญชี (Audit fee) ประกอบด้วย
1. ค่าสอบบัญชีจานวน 750,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 200,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยอีก
445,000 บาท รวม 1,795,000 บาท ทั้งนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี คือ นางสาวอิศรา
ภรณ์ วิสุทธิ ญาณ นางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล และนางสาววธู ขยันการนาวี จากบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด ซึ่ง เป็ นผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และเป็ นผูส้ อบบัญชีมาแล้ว 7
ปี ต่อเนื่อง และ นายขวัญชัย กาลังหาญ จากบริ ษทั แอคเค้าติ้ง ไอ โนว จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย 1 บริ ษทั (บริ ษทั เน
เชอรัลกิ๊ฟ โซไซตี้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เท่ากับ 5,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

การปฏิบัติตามข้ อพึงปฏิบัติทดี่ ี (Code of best practices)
บริ ษัท ฯมี น โยบายน าหลัก การ “การปฏิ บ ัติ ตามข้อ พึ งปฏิ บ ัติ ที่ ดี (Code of Best Practices)” ใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน
ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมีประสิ ทธิ ภาพของฝ่ ายบริ หารจัดการ อันจะทาให้เกิดความเชื่อ มัน่ ขึ้นในกลุ่มผูถ้ ือ หุ ้น ผูล้ งทุนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ซึ่งหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

1) สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯได้ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น โดยจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ของตน โดยสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้นได้แก่ สิ ทธิในการซื้อขายหรื อการโอน
หุ ้น สิ ทธิ ในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิ ในส่ วนแบ่งกาไรของกิ จการ สิ ทธิ ในการเลือ กตั้งกรรมการ
บริ ษทั เป็ นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ สิ ทธิในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั สิ ทธิ ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีอิสระ
สิ ทธิ ในการเข้าร่ ว มประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อตัดสิ นใจในเรื่ อ งที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่ น การ
จัด สรรเงิ น ปั น ผล การก าหนดหรื อ การแก้ ไขข้อ บังคับ และหนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ การลดทุ น หรื อ เพิ่ ม ทุ น และการอนุ ม ัติ
รายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกเหนื อ จากสิ ทธิ พ้ื นฐานต่ างๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษ ัทฯมีนโยบายในการดาเนิ น การในเรื่ อ งต่ างๆ ที่เป็ นการส่ งเสริ ม
และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
• จัดให้มีการประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือ น นับจากวันสิ้ นสุ ดรอบบัญ ชีในแต่ล ะปี พร้อ ม
ทั้งจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
หรื อ 14 วันตามเกณฑ์ของ สนง.กลต . หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงประกาศหนังสื อพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา
ติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมี การกล่าวถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล
รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
• เผยแพร่ ขอ
้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นใน
การเข้าประชุม และสิ ทธิออกเสี ยงลงมติของผูถ้ ือหุ ้น
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ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถมอบฉั นทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุ นการใช้สิ ท ธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือ หุ ้นโดยใช้ห นังสื อมอบ
ฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
• ก่อนการประชุ มเปิ ดโอกาสให้ ผถ
ู ้ ือหุ ้นสามารถส่ งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผ่าน email address ของนักลงทุนสัมพันธ์ และ email address ของเลขานุการบริ ษทั
• ในการประชุ ม บริ ษท
ั ฯจะจัดขึ้นในสถานที่ที่อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นในการเข้าร่ วมประชุม และจะจัดสรร
เวลาให้เหมาะสม และจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็ น ข้อ เสนอแนะ หรื อตั้งคาถามในวาระต่างๆอย่างอิ สระ ก่อนการ
ลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อการตัดสิ นใจอนุมตั ิทารายการใดๆ โดย
ในวาระที่ผถู ้ ือหุ ้นมี ขอ้ สงสัย ข้อซัก ถาม บริ ษัทฯจะจัดเตรี ยมบุค ลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็ นผูใ้ ห้คาตอบ
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
• กรรมการทุ กคนและประธานกรรมการแต่ ล ะชุ ด และประธานเจ้าหน้าที่บ ริ ห ารจะเข้าร่ วมประชุ ม เพื่ อให้ ผถ
ู ้ ื อหุ ้น
สามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
•

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็ นธรรม ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ และผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย ดังนี้
• การปฏิ บต
ั ิและอานวยความสะดวกต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดหรื อละเมิด
หรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น
• การกาหนดให้ สิทธิ อ อกเสี ยงในที่ประชุ มเป็ นไปตามจานวนหุ ้น ที่ผถ
ู ้ ือ หุ ้นถือ อยู่ โดยหนึ่ งหุ ้นสามัญ มีสิทธิ เท่ากับ
หนึ่งเสี ยง (บริ ษทั มีเพียงหุ ้นสามัญเพียงประเภทเดียว)
• การกาหนดให้กรรมการอิ สระเป็ นผูม
้ ีหน้าที่ดูแลผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย โดยผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้า
กระบวนการคัดเลือกเสนอเป็ นคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็ น
หรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็ นผูพ้ ิจารณาดาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง เช่น หากเป็ นข้อ
ร้อ งเรี ยน กรรมการอิ สระจะดาเนิ นการตรวจสอบข้อ เท็จจริ งและหาวิธี ก ารเยียวยาที่เหมาะสม หรื อ กรณี เป็ นข้อ เสนอแนะที่
กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็ นว่า เป็ นเรื่ องสาคัญที่มีผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุ รกิจของ
บริ ษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษัทฯได้ตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่ว นได้เสี ยทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริ ษัท ทั้งผูม้ ีส่ว นได้เสี ยภายใน ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
พนักงาน และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่ว นได้เสี ยภายนอก ได้ แก่ คู่แข่ ง คู่ คา้ ลู กค้า เป็ นต้น โดยบริ ษัทฯตระหนัก ดีว่าการ
สนับสนุ น และรับฟังข้อคิดเห็ น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อนั ดี กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนิ นงาน
และพัฒนาให้ธุรกิจของบริ ษทั มีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริ ษทั ฯจะจัดให้ทุกกลุ่ มมีสิทธิ ได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมทั้งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• ผูถ
้ ือหุ ้น : บริ ษทั ฯจะเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ ้น ในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษทั ใน
ระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
• พนักงาน : บริ ษัท ฯตระหนั ก ดี ว่ า พนั ก งานเป็ นหนึ่ งในทรั พ ยากรหลั ก ที่ มี ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาอ งค์ ก รให้
เจริ ญเติ บโต บริ ษัทฯจึงสนับสนุ นในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุค คลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่ อ
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•

•

•

•

•

บริ ษัท รวมทั้ง ส่ งเสริ ม การท างานในลัก ษณะเป็ นที มเพื่ อ เพิ่ มความคล่ อ งตัว ในการท างาน และจัดให้
สภาพแวดล้อมในการทางานมีความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
เป็ นธรรม โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้าร่ วมการฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู ้
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนเองทั้งที่จดั ขึ้นเป็ นการภายใน (In-House Training) หรื อ
การฝึ กอบรมที่จัดโดยองค์ก รภายนอก (Outsource Training) บริ ษทั มีก ารให้ค วามรู ้เกี่ยวกับนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้
และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
คู่คา้ :
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ที่เป็ น supplier อย่างเป็ นธรรม เสมอภาคและปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ ตามกรอบการค้าที่สุจริ ต
โดยยึดหลักการปฏิบตั ิตามสัญญาเงื่ อนไขทางการค้า และค ามัน่ ที่ให้ไว้ก ับคู่ ค ้าอย่างเคร่ งครัด เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ท้งั สองฝ่ าย บริ ษทั มีนโยบายการสรรหา คัดเลือก
และการประเมินผลงานของคู่ค ้า โดยจัดทาทะเบียนคู่ ค ้า (Vendor List) และมีก ารติ ดตาม Update ข้อ มูล
ดังกล่าวสม่าเสมอ
เจ้าหนี้ : บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม เสมอภาค มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและ
รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขค้ าประกัน การบริ หารเงินทุน และกรณี ที่เกิดการผิดนัดชาระ
หนี้ และจะเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ให้เป็ นที่ทราบ
คู่แข่ง : ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแห่ งการแข่งขันที่ดี โดยการหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่ง มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิด
ทรั พย์สินทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ทธิ์ โดยบริ ษัทมีก ระบวนการในการติ ดตามประเมินผลการปฏิ บตั ิในการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ต คอร์รัปชัน่
ลูกค้า : บริ ษ ัท ฯมี ค วามมุ่ งมัน่ ที่ จ ะผลิ ต สิ น ค้าที่ มี คุ ณ ภาพ และให้ บ ริ ก ารที่ ดี แ ก่ ลู ก ค้า โดยท าการค้ากับ ลู ก ค้า
ด้วยความซื่อสัตย์และเป็ นธรรม
ชุมชนสังคม : บริ ษทั ฯให้ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ต้ งั ของสานักงานบริ ษทั

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถติดต่ อ/ร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ น
ปัญหา (Whistle Blowing) กับคณะกรรมการบริ ษทั ได้โดยตรง ผ่านการส่ ง email โดยตรงถึงกรรมการตรวจสอบ หรื อส่ งจดหมาย
มาที่ เลขานุ ก ารบริ ษัท กรรมการอิ ส ระจะด าเนิ น การตรวจสอบข้อ เท็จ จริ งและหาวิธี ก ารเยียวยาที่ เหมาะสม หรื อ กรณี เป็ น
ข้อ เสนอแนะที่ก รรมการอิ สระพิจารณาแล้ว มีความเห็ นว่าเป็ นเรื่ อ งสาคัญ ที่มีผลต่ อ ผูม้ ีส่ วนได้เสี ยโดยรวม หรื อ มีผลต่ อ การ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมใน
การประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งบริ ษทั มีนโยบายในการปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทาผิด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้กาหนดแนวทางที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน
ใน “จริ ยธรรมธุ รกิจ ” พร้อมทั้งเผยแพร่ และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริ ษ ัท ฝ่ ายบริ ห าร ตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิงาน ยึดถือ เป็ นหลัก
ปฏิบตั ิในการดาเนินงาน และถือเป็ นภาระหน้าที่ที่สาคัญของทุกคน

4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส ทั้งรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่งมีผล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
โดยบริ ษัทฯจะเผยแพร่ ขอ้ มูล สารสนเทศของบริ ษัทต่ อผูถ้ ื อหุ ้น นัก ลงทุน และสาธารณชนผ่านช่ องทางและสื่ อการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ คือ http://www.gratitudeinfinite.co.thในส่ วน
ของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์น้ ัน บริ ษทั ฯได้มอบหมายให้ห น่ วยงานบริ ห ารกลาง ทาหน้าที่ติดต่ อสื่ อ สารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ื อ หุ ้น
รวมทั้ งนั ก วิ เ คราะห์ และภาครั ฐ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ทั้ งนี้ ผู ้ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น ส ามารถติ ด ต่ อ ห น่ วยงานดั ง กล่ า วได้ ที่
นางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ์ โทรศัพท์ 0-2888-6800 โทรสาร 0-2888-7200 หรื อ E-mail address : secretary@gratitudeinfinite.co.th

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กบั บริ ษทั โดย
เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการให้ความเห็ นชอบการวางนโยบายและแผนการดาเนิ นธุ รกิจและมีการติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ น
รายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้ น
โดยรวม โดยการจัดทานโยบายด้านจริ ยธรรมธุ รกิจและคู่มือจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงาน เปิ ดเผยไว้ที่
สานักงานใหญ่ของบริ ษัทและบนเว็บไซต์ มีการกาชับและมีการติดตามการปฏิบตั ิ ตามนโยบายดังกล่าว โดยการให้รางวัลและ
ลงโทษผูท้ ี่ละเมิดหรื อทาผิดตามนโยบายดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน
4 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลในการ
ออกเสี ยงพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibilities : CSR)
นโยบายภาพรวม
บริ ษัทฯได้ให้ ความส าคัญ กับความรั บ ผิดชอบต่ อ สั งคม โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารขององค์ก รจะเน้นย้ ากับ
บุคคลากรในองค์กรให้ปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัดในหน้าที่และอยูใ่ นจรรยาบรรณที่ดีของธุรกิจ

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัท ฯให้ ผูส้ อบบัญ ชี ได้ส อบทานความครบถ้ว นเพียงพอของกระบวนการดาเนิ นงาน และผูต้ รวจสอบภายในที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมในทุก ๆกระบวนการทางานของบริ ษัท มีก ารประเมินความเสี่ ยง และให้คาแนะนาในการพัฒนา
ติดตามการแก้ไขและปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ และมีการจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษทั
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การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR in process)
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯได้มีการกาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อ ลูกค้า และ คู่คา้ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมอย่างสม่าเสมอ ทั้ง
ยังเปิ ดโอกาสให้ลูกค้า หรื อคู่คา้ ได้ร้องเรี ยนหรื อแสดงความคิดเห็น หากพบว่าการประกอบการใดมีขอ้ บกพร่ อง บริ ษทั จะรับคาติ
ชมมาแก้ไข และ ปรับปรุ งวิธีการทางานให้ดีข้ ึน
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ในการดาเนินธุ รกิจบริ ษทั ฯได้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ที่จะทาให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิงานของทุก
ขั้นตอนมีค วามครบถ้วนถู กต้อง เป็ นไปตามจรรยาบรรณที่ดี ป้ องกันการทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึ้ น รวมทั้งยังมีการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในโดยบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง คณะกรรมการบริ ษทั มีดาริ ที่จะ
น าบริ ษัท เข้าร่ ว มองค์ก รเอกชนต่ อ ต้านการทุ จ ริ ตคอร์ รัป ชั่น (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) โดยใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นหนึ่ งในแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และอยูร่ ะหว่างการยืน่ ขอรับรองจากโครงการ โดยวางแผนให้แล้วเสร็ จภายในปี 2563 นี้
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการดารงชีวิตในสังคม โดยสิ ทธิ ดงั กล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิ ทธิ ของ
สมาชิกคนอื่นในสังคม โดยบริ ษทั ฯได้เคารพสิ ทธิของแต่บุคคล เช่น เสรี ภาพในการชุมนุ มอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ เสรี ภาพ
ในการนับถือศาสนา เสรี ภาพในการเดินทางและติดต่อสื่ อสาร สิ ทธิ ในการลาอย่างเท่าเทียมกันในทุกตาแหน่ งงาน เสรี ภาพทาง
วิชาการ และบริ ษทั ฯส่ งเสริ มให้มีการอบรมความรู ้ดา้ นต่างๆที่เกี่ยวกับการทางาน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
มีการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามอัตรากฎหมายกาหนด มีอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กบั พนักงานได้สวมใส่ ในระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน และมีผลตอบแทนเพิ่มให้แก่พนักงานที่สามารถทางานได้ตามปริ มาณ รวมทั้งมีสวัสดิการต่างๆให้แก่พนัก งานตาม
สมควร
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษัทฯให้ความสาคัญ ต่ อ การจ าหน่ ายสิ นค้า โดยผลิ ตภัณฑ์แต่ล ะชนิ ดต้องมีใบรับรองสิ นค้า (COA) เป็ นการ
รับรองให้กบั ลูกค้าว่าจะถูกนาไปใช้หรื อผลิตต่ออย่างถูกต้อ ง
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯมีการบริ หารจัดการด้านการกาจัดของเสี ยต่างๆตามวิธีการที่สมควร ไม่ ให้มีผลกระทบต่อในที่ชุมชนหรื อ
สร้างปัญหาให้กบั ชุมชน
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษทั ฯให้ความร่ วมมือกับชุมชนและสังคมอยูเ่ สมอในการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบีย บที่มี บริ ษทั ฯยังมีส่วน
ร่ วมในการเสี ยภาษีอย่างถูกต้องให้แก่ภาครัฐ เพื่อนาใช้ไปพัฒนาประเทศ
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กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR after process)
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่
• ร่ วมบริ จาคเงินกับโครงการหัวใจสี ขาว เพื่อต่อต้านยาเสพติด
• ร่ ว มบริ จ าคเงิ น ให้ ก ับ สมาคมส่ ง เสริ ม การวิจ ัย งานแสดงการกุ ศ ล จ าอวดหน้า ม่ าน เพื่ อ น ารายได้จด
ั ซื้ อ อุ ปกรณ์
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนให้กบั โรงเรี ย น สถานศึกษา ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร และใช้เป็ นทุนสนับสนุ น
งานวิจยั ในทุกสาขาอาชีพ
• ร่ ว มบริ จ าคเงิ น ให้ กิ จ กรรมการกุ ศ ลของชุ ม ชนท้อ งถิ่ น และร่ ว มสนั บ สนุ น การจัด กิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนา การ
ทอดผ้าป่ า ทอดกฐินสามัคคี
• ร่ วมบริ จาคเงิ น ให้ กิจกรรม HUG for HOPE โครงการปี 2 ภายใต้ชื่อ Baby Come Home พาน้อ งกลับ บ้าน โดยเงิ น
บริ จาคที่ได้จะนาไปบริ จาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

ในการดาเนิ นธุ รกิจนาเข้าเคมีภณ
ั ฑ์ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของด้านสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้คานึงถึงอยู่เสมอที่จะให้ลูกค้าได้ใช้
สิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
การบริ หารงานในองค์กรได้ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ เพื่อลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า หรื อ เชื้อเพลิง รับฟั งคาร้องเรี ยน แล้วให้มีการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ขและมีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย

การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างโปร่ งใส ต่อต้านการติดสิ นบน และการคอร์ รัปชัน่ ได้มีการกาหนดเรื่ องนี้ไว้เป็ น
นโยบายของบริ ษทั ดังนี้
• ไม่ เสนอให้ ค่าตอบแทน จ่ายสิ น บน เรี ยกร้ อง ตกลงหรื อรั บสิ นบนจากบุคคลอื่ นหรื อ หน่ วยงานอื่ นในทุกรู ปแบบ
ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินการโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
• ไม่บริ จาคเงิน หรื อจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก หรื อให้เงินสนับสนุ นใดๆแก่บุคคลอื่น หรื อหน่ วยงานอื่นเพื่อเป็ น
ช่องทางในการจ่ายสิ นบน
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ไม่สนับสนุ นเงินหรื อประโยชน์อื่ นใด ไม่ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อ มให้แก่ พรรคการเมือ ง กลุ่มทางการเมือ ง หรื อ
บุคคลใดที่เกี่ยวพันกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อ เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
ที่ผา่ นมาไม่เคยมีรายงานหรื อได้รับการร้องเรี ยนเกี่ยวกับการติดสิ นบนหรื อการคอร์รัปชัน่
•

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านเข้าร่ วมประชุ ม
ด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารแล้วสรุ ปได้ว่า จาก
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ ยง
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯได้จดั ให้มี
บุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถป้องกันทรั พย์สินของบริ ษทั จากการที่กรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้อ อื่น คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่าบริ ษทั ฯมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว
เช่นกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่ วมประชุมด้วย ได้ร่วมจัดทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ าย
บริ ห ารสรุ ป ได้ว่า บริ ษัท ฯมี ระบบการควบคุ มภายในที่ รัด กุ ม และเพี ยงพอ และไม่ มี ค วามเห็ น ที่ แตกต่ างจากความคิ ด เห็ น
ของคณะกรรมบริ ษทั

ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 5/2555 ได้แต่งตั้งบริ ษทั เอล บิสซิเนส แอด
ไวเชอร์ รี่ จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2555 ซึ่ งบริ ษทั เอล บิสซิ เนส แอดไวเชอร์ รี่
จากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวพรพิมล ทรงวุฒิ วิชัย ตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ัดการ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบหลักในการปฏิ บตั ิห น้าที่ผู ้
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั
คณ ะก รรมการตรวจส อบได้ พิ จารณ าคุ ณ ส มบั ติ ขอ ง บริ ษั ท เอล บิ ส ซิ เนส แอ ดไวเชอ ร์ รี่ จ ากั ด แล ะ
นางสาวพรพิมล ทรงวุฒิวิชยั แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่ องจากมีความเป็ นอิสระ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี
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ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
จะต้องผ่านการอนุมตั ิหรื อได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริ ษ ัทฯยังไม่มีก ารแต่ งตั้งหั ว หน้างานก ากับดู แลการปฏิ บตั ิ งาน แต่ ได้มอบหมายให้ เลขานุ ก ารบริ ษ ัทท าหน้าที่ให้
คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องทราบและปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อมติคณะกรรมการบริ ษทั

รายการระหว่ างกัน
รายละเอียดรายการระหว่ างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ข้ อมูลสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง ดังนี้
มูลค่า (พันบาท)
งบเฉพาะกิจการ
2561
2560
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
จ้างผลิต
ขายสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ซื้อวัสดุอุปกรณ์

7,654
45
27,143
21

355
9,450
1,995
-

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ค่าเช่าคลังสิ นค้า
ค่าสาธารณูปโภค
ขายสิ นค้าสาเร็ จรู ป
เงินปันผลจ่าย

9,050
622
7
45,627

9,574
470
81
23,166

50

-

17,442
27,150

19,930
1,995

รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
รวมยอดซื้อ (รวมค่าเช่ า,ค่าขนส่ ง,ค่าสาธารณูปโภค)
รวมยอดขาย (รวมรายได้ อื่น)
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
บริ ษ ัทฯมีก ารก าหนดนโยบายราคาและเงื่ อ นไขทางการค้ากับบุ ค คลที่อ าจมีค วามขั ดแย้งไว้อ ย่างชัดเจน เป็ นธรรม
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันสาหรับปี
2561 ดังนี้
- รายการซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งเป็ นรายการค้าปกติและมีการคิดราคาซื้อขายเป็ นไปตามราคาตลาด
- รายการค่าเช่าโกดัง เป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นการให้เช่าทรัพย์สินต่อเนื่ องจากอดีต โดยบริ ษทั ได้
ชาระเงินตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน และมีการกาหนดอัตราค่าเช่าเทียบเคียงพื้นที่โกดังให้เช่าในบริ เวณใกล้เคียง
- รายการค่าสาธารณูปโภค เป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยบริ ษทั ได้ชาระเงินตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน และมี
การกาหนดอัตราค่าบริ การเทียบเคียงพื้นที่ในบริ เวณใกล้เคียง
- รายการลูกหนี้การค้า รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้าปกติที่สมเหตุสมผลและเงื่อนไขทางการค้าใกล้เคียงกับลูกค้าราย
อื่น
- เจ้าหนี้การค้า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็ นเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป
- เจ้าหนี้อื่น รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็ นเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis :MD&A)
ผลการดาเนินงาน
2559

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรสุ ทธิ

2560

งบเฉพาะกิจการ
งบรวม
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
752.35 95.91% 752.47 95.91%
32.07
4.09%
32.09
4.09%
784.42 100.00% 784.56 100.00%
582.99 74.32% 581.82 74.16%
26.58
3.39%
26.68
3.40%

งบเฉพาะกิจการ
ล้านบาท
%
747.85 97.80%
16.83
2.20%
764.68 100.00%
568.28 74.32%
24.52
3.21%

2561

งบรวม
ล้านบาท
%
747.91
97.79%
16.91
2.21%
764.82 100.00%
560.55
73.29%
24.94
3.26%

งบเฉพาะกิจการ
ล้านบาท
%
772.11 98.68%
10.34
1.32%
782.45 100.00%
593.99 75.91%
25.67
3.28%

งบรวม
ล้านบาท
%
783.07 98.67%
10.56
1.33%
793.63 100.00%
594.47 74.91%
26.69
3.36%

23.12

2.95%

25.41

3.24%

24.22

3.16%

26.93

3.52%

24.65

3.15%

26.23

3.30%

10.80

1.38%

11.51

1.47%

16.42

2.15%

17.20

2.25%

13.42

1.72%

14.45

1.82%

2.06
645.55
4.43

0.26%
82.30%
0.56%

2.06
647.48
4.43

0.0026
82.53%
0.56%

0.01
633.45
3.95

0.00%
82.84%
0.51%

0.01
629.63
3.95

0.00%
82.32%
0.52%

0.18
657.92
4.32

0.02%
84.08%
0.55%

0.18
662.01
4.32

0.02%
83.40%
0.54%

27.12

3.46%

27.12

3.46%

25.58

3.35%

25.58

3.34%

24.32

3.11%

25.11

3.16%

107.32

13.68%

105.74*

13.47%

101.70

13.30%

105.66*

13.82%

95.90

12.26%

102.19*

12.88%

หมายเหตุ * กาไรสุ ทธิ แสดงยอดก่อนหัก ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย ปี 2559 จานวน 0.2176 ล้านบาท
ปี 2560 จานวน 0.0002 ล้านบาท และปี 2561 จานวน 0.0061 ล้านบาท
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากกาไรอัตราแลกเปลี่ยน กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราวและหลักทรัพย์เผือ่ ขาย รายได้เงินปัน
ผลรับและรายได้ดอกเบี้ยรับ ,ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการปรับราคาทุนสิ นค้า
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รายได้
ในปี 2561 บริ ษทั ฯมีรายได้รวมเท่ากับ 793.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 3.77 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง
เล็กน้อย
ในส่ วนของรายได้อื่น บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นในปี 2561 เท่ากับ 10.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 37.56

ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายปี 2561 เท่ากับ 594.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 6.05 จากต้นทุนสิ นค้าที่เพิ่มสู งขึ้นตาม
สภาวะตลาดโดยรวม

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.04 จาก 24.94 ล้านบาท เป็ น 26.69 ล้านบาท โดยกลุ่มค่าใช้จ่ายหลักที่
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าโฆษณาเพื่อทาการตลาดสาหรับกลุ่มสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2561 ลดลงร้อยละ 7.83 จาก 44.13 ล้านบาท เป็ น 40.68 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการลดลง
ของค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี 2561 เท่ากับ 14.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 16.00 เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรฝ่ ายบริ หาร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2561 เท่ากับ 25.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 1.83

กาไรสุ ทธิและความสามารถในการทากาไร
บริ ษทั ฯมีกาไรสุ ทธิ เฉพาะกิจการในปี 2561 เท่ากับ 95.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่บริ ษั ทฯมีกาไรสุ ทธิ เฉพาะ
กิจการเท่ากับ 101.70 ล้านบาท ลดลง 5.80 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 5.71 และเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ปี 2561 บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิ 102.19 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ที่มีกาไรสุ ทธิ 105.66 ล้านบาท ลดลง 3.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.29
สาเหตุหลักเนื่องจากต้นทุนขายที่เพิม่ ขึ้นจากราคาสิ นค้าที่สูงขึ้นตามสภาวะตลาดโดยรวม

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯมีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 24.08 ลดลงจากปี 2560 ที่มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 25.05 เนื่ องจากในปี
2561 ต้นทุนขายได้เพิ่มขึ้นจากราคาสิ นค้าตามสภาวะตลาดโดยรวม
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) ปี 2561 ร้อยละ 13.19 ลดลงจาก ปี 2560 ร้อยละ 12.94
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) ปี 2561 ร้อยละ 14.07 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 17.54
อัตราส่ วนทั้ง 2 รายการลดลงจากปี 2560 เนื่ องจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เพิ่มขึ้นมาจากปี 2560 ร้อยละ 13.87 เนื่ องมาจาก
ทุนชาระแล้วที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ(GIFT-W1)
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ฐานะการเงิน
2559
งบเฉพาะกิจการ

2560
งบรวม

งบเฉพาะกิจการ

2561
งบรวม

งบเฉพาะกิจการ

งบรวม

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

289.57

33.93%

299.44

35.43%

272.67

28.92%

298.28

31.76%

359.32

34.19%

393.33

37.24%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุ ทธิ

179.05

20.98%

179.06

21.19%

225.77

23.95%

226.07

24.07%

203.29

19.35%

202.19

19.14%

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ

128.68

15.08%

128.48

15.20%

127.20

13.49%

129.07

13.74%

168.72

16.06%

178.93

16.94%

5.28

0.62%

6.41

0.76%

2.56

0.27%

3.89

0.41%

5.38

0.51%

6.35

0.60%

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่
ขาย

113.9

13.35%

113.9

13.48%

87.11

9.24%

87.11

9.28%

82.93

7.89%

82.93

7.85%

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

37.80

4.43%

-

-

55.73

5.91%

-

-

59.49

5.66%

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุ ทธิ

98.94

11.59%

114.22

13.52%

168.57

17.88%

188.41

20.06%

165.04

15.71%

182.67

17.30%

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

-

3.25

0.38%

-

-

2.83

0.30%

-

-

2.40

0.23%

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี

-

-

-

-

2.96

0.32%

2.96

0.33%

6.42

0.61%

6.77

0.64%

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

0.24

0.02%

0.32

0.04%

0.21

0.02%

0.43

0.05%

0.21

0.02%

0.62

0.06%

รวมสิ นทรัพย์

853.46

100.00%

845.08

100.00%

942.78

100.00%

939.05

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน

194.06

22.74%

194.06

22.96%

185.29

19.65%

185.29

19.73%

183.25

17.44%

183.25

17.35%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

58.37

6.84%

57.17

6.77%

55.30

5.87%

54.56

5.81%

76.18

7.25%

77.09

7.30%

หนี้สินอืน่

34.00

3.98%

34.15

4.04%

19.27

2.04%

19.58

2.09%

20.72

1.97%

21.97

2.08%

รวมหนี้สิน

286.43

33.56%

285.38

33.77%

259.86

27.56%

259.43

27.63%

280.15

26.66%

282.31

26.73%

ส่ วนผูถ้ ือหุน้

567.03

66.44%

559.70

66.23%

682.92

72.44%

679.62

72.37%

770.65

73.34%

773.88

73.27%

รวมหนี้สินและส่ วนผูถ้ ือหุน้

853.46 100.00%

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่

845.08 100.00%

942.78 100.00%

100.00% 1,050.80 100.00% 1,056.19 100.00%

939.05 100.00%

1,050.80 100.00%

1,056.19 100.00%

สิ นทรัพย์ รวม
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2561 เท่ากับ 1,056.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 117.14 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 12.47 โดยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ประกอบด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ 73.93 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ
26.07 โดยสิ นทรั พ ย์รวมที่ เพิ่มขึ้ น มีส าเหตุ ห ลัก มาจากเงิน สดและเงิ นฝากธนาคารที่เพิ่ ม ขึ้ นจากการใช้สิ ท ธิ ก ารแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (GIFT-W1) จานวน 142 ล้านบาท และสิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็ น 38.63% เนื่องจากสิ นค้ามี
การสารองสิ นค้ากลุ่มแอลกอฮอล์ไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการจาหน่าย
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หนี้สินรวม
หนี้สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2561 เท่ากับ 282.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 22.88 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
8.82 โดยหนี้สินของบริ ษทั ฯประกอบด้วยหนี้ สินหมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ 97.63 และหนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ 2.37 โดย
หนี้ สิ น หมุน เวียนหลัก ของบริ ษ ัทฯ ได้แก่ เงิ นกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบัน การเงิ น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่ น ส่ ว นหนี้ สิ น ไม่
หมุนเวียนของบริ ษทั ฯประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ และสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2561 เท่ากับ 773.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 94.26 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 13.87 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ที่มีกาไรสุ ทธิอย่างต่อเนื่อง และทุนชาระแล้วที่เพิ่มขึ้นจากการใช้
สิ ทธิการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ(GIFT-W1)

งบกระแสเงินสด
2559(งบรวม)

2560(งบรวม)

2561(งบรวม)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

กาไรก่อนภาษี

132.64

131.24

127.29

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการ
ดาเนินงาน

103.09

47.83

103.58

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการลงทุน

(0.04)

(76.73)

(10.26)

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการจัดหาเงิน

(16.08)

27.74

1.74

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ

86.97

(1.16)

95.05

เงินสดและเงินฝากธนาคาร-ปลายงวด

299.44

298.28

393.33

หมายเหตุ : งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการสรุ ป

กระแสเงินสด
ปี 2561 บริ ษทั ฯมีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานจานวน 103.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 55.75 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 116.56 สาเหตุหลักมาจากลดลงของลูกหนี้การค้าและสิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริ มาณจากการสารองสิ นค้า
ไว้เพื่อขาย และในเชิงราคาจากต้นทุนสิ นค้าที่สูงขึ้นตามสภาวะตลาดโดยรวม
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ในปี 2561 เท่ากับ 10.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 66.47 ล้ านบาท มี
สาเหตุห ลักมาจากในปี 2561 มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลั กทรัพย์เผื่อขายลดลงและปี ที่แล้ว(ปี 2560) บริ ษทั ฯมีการ
ลงทุนซื้อที่ดินมูลค่า 74.54 ล้านบาท ส่ วนเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 1.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 26.00
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินซื้อหุ ้นทุนซื้อคืน 53.11 ล้านบาทและการจ่ายเงินปันผลจานวน 84.99 ล้านบาท
กระแสเงินสดได้มาใช้ไปรายการข้างต้นทั้งหมดมีผลทาให้ในปี 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เท่ากับ 393.33 ล้านบาท
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บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิ จการของ
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิน
สด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่ ม บริ ษ ั ท ตามข้ อ ก าหนดจรรยาบรรณ ของผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ก าหนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ัติต ามข้อ ก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ
ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 24 เรื่ องข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งในปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจานวนประมาณ 211 ล้านบาทเป็ นรายได้จาก
ลูกค้ารายใหญ่ สองราย ซึ่ งกรรมการของลู กค้ารายใหญ่ดังกล่ าวเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษทั ฯที่อ ยู่ในกลุ่ มผูถ้ ื อ หุ ้น
30 รายแรก ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสาคัญในการตรวจสอบคือ เรื่ อ งต่างๆ ที่มี นัยสาคัญที่สุดตามดุ ล ยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ด้วย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายถือเป็ นรายการบัญชีที่สาคัญรายการหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากจานวนรายได้ที่บนั ทึกใน
บัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาไรขาดทุนประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั โดยในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
รายได้จากการขายเป็ นจานวน 783 ล้านบาท ซึ่ งคิด เป็ นร้อ ยละ 99 ของรายได้รวมของกลุ่ มบริ ษ ัท ด้วยเหตุ น้ ี
ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญเป็ นพิเศษเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุ ม
ภายในที่ เกี่ ยวข้อ งกับ วงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับ ผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลื อ กตัวอย่างสุ่ มทดสอบ
การปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ได้ออกแบบไว้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิ ดขึ้นใน
ระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพือ่ ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการขายว่าสอดคล้องกับนโยบาย
การรั บ รู ้รายได้ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ท าการสอบทานใบลดหนี้ ที่ ก ลุ่ มบริ ษ ัท ออกให้แก่ ลู ก ค้าภายหลังวัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลาบัญชีและทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่ อ งบการเงินไม่ ครอบคลุ มถึ งข้อมู ล อื่ นและข้าพเจ้าไม่ ได้ให้ข ้อ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปใดต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ อ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมู ลอื่ นนั้น
มี ค วามขัด แย้งที่ มี ส าระส าคัญ กับ งบการเงิ น หรื อ กับ ความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ ไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อ สารเรื่ อ งดังกล่ าวให้ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกากับ ดู แลเพื่อ ให้ มี
การดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่รับ ผิด ชอบในการจัดท าและนาเสนองบการเงิน เหล่ านี้ โดยถู ก ต้อ งตามที่ ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุ มภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อ ให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่
ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลมี หน้าที่ในการสอดส่ อ งดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสาคัญหรื อ ไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อ ทุกรายการรวมกันจะมี ผลต่อ การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิ จและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ ข้อ ผิด พลาด ออกแบบและปฏิบ ัติ งานตามวิธีก ารตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่ อ
ความเสี่ ยงเหล่ านั้น และได้ห ลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมู ลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมู ล การแสดงข้อมู ล ที่ไม่ ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อ การ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไ ม่ ใช่ เพื่อ วัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อ ความมี ประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญ ชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
สรุ ป จากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ ว่ามี ค วามไม่ แน่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เกี่ ยวกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงาน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
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• ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้อ ง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมู ลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ไ ด้วางแผนไว้ ประเด็น ที่ มีนัยสาคัญ ที่พ บจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อ บกพร่ อ งที่มี นัยส าคัญ ในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่ อ ว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ ความเป็ นอิ สระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งทั้งหลายที่สื่อ สารกับผูม้ ี หน้าที่ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ อ งต่างๆ ที่ มีนัยสาคัญมากที่ สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ อ งสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อ ง
เหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ อ งดังกล่ าวต่อ สาธารณะ
หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่ วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2561

2560

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

393,332,775

298,279,227

359,320,512

272,669,290

ลูกหนี้ การค้า

6, 8

202,198,414

226,070,516

203,287,031

225,766,192

สินค้าคงเหลือ

9

178,926,727

129,071,249

168,723,338

127,198,405

6,352,178

3,887,142

5,377,906

2,562,078

780,810,094

657,308,134

736,708,787

628,195,965

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

10

82,925,000

87,110,000

82,925,000

87,110,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

-

-

59,493,900

55,734,700

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

12

182,666,182

188,411,068

165,043,170

168,569,295

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

13

2,397,870

2,826,060

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

6,768,900

2,957,612

6,422,803

2,957,612

620,212

437,421

211,009

210,509

275,378,164

281,742,161

314,095,882

314,582,116

1,056,188,258

939,050,295

1,050,804,669

942,778,081

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทส์

14

183,253,276

185,285,254

183,253,276

185,285,254

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

6, 15

77,093,431

54,563,597

76,179,856

55,299,650

652,536

617,852

652,536

617,852

12,482,403

11,840,807

11,757,717

11,840,807

2,148,718

917,123

1,714,954

659,085

275,630,364

253,224,633

273,558,339

253,702,648

16

185,011

837,546

185,011

837,546

17

6,494,996

5,369,480

6,414,926

5,319,071

6,680,007

6,207,026

6,599,937

6,156,617

282,310,371

259,431,659

280,158,276

259,859,265

ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าซื้อทีถ่ ึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี

16

ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่ วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2561

2560

ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 454,029,949 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

454,029,949

454,029,949

454,029,949

454,029,949

412,811,723

341,732,217

412,811,723

341,732,217

151,775,583

80,696,077

151,775,583

80,696,077

(1,164,502)

(1,164,502)

-

-

18

(53,113,332)

-

(53,113,332)

-

จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

19

32,900,000

28,100,000

32,900,000

28,100,000

จัดสรรแล้ว - สารองหุ้นทุนซื้อคืน

18

53,113,332

-

53,113,332

-

196,679,131

237,390,611

192,577,784

239,586,197

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

(19,418,697)

(7,195,675)

(19,418,697)

(7,195,675)

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

773,583,238

679,558,728

770,646,393

682,918,816

294,649

59,908

-

-

773,877,887

679,618,636

770,646,393

682,918,816

1,056,188,258

939,050,295

1,050,804,669

942,778,081

-

-

-

-

ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 412,811,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2560: หุ้นสามัญ 341,732,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต่ากว่าทุนอื่น
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั ย่อย
หุ้นทุนซื้อคืน
กาไรสะสม

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่ วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2561

2560

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขาย

783,066,018

747,909,926

772,112,650

747,851,136

2,758,706

1,850,129

2,757,578

1,850,129

931,293

10,328,848

931,293

10,328,848

6,870,233

4,733,638

6,652,329

4,651,153

793,626,250

764,822,541

782,453,850

764,681,266

594,469,045

560,552,975

593,993,680

568,276,000

ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจาหน่ าย

26,690,726

24,936,029

25,667,111

24,517,304

ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

40,676,025

44,129,478

38,080,450

40,649,041

ค่าใช้จา่ ยอื่น

178,415

12,413

178,416

12,413

รวมค่ ำใช้ จ่ำย

662,014,211

629,630,895

657,919,657

633,454,758

กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

131,612,039

135,191,646

124,534,193

131,226,508

(4,317,962)

(3,951,946)

(4,317,962)

(3,951,946)

127,294,077

131,239,700

120,216,231

127,274,562

(25,106,733)

(25,575,640)

(24,319,761)

(25,575,640)

102,187,344

105,664,060

95,896,470

101,698,922

รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

10

อื่นๆ
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

21

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

10

(15,278,777)

(32,209,008)

(15,278,777)

(32,209,008)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

21

3,055,755

6,441,802

3,055,755

6,441,802

(12,223,022)

(25,767,206)

(12,223,022)

(25,767,206)

-

3,412,941

-

3,412,941

-

(682,588)

-

(682,588)

-

2,730,353

-

2,730,353

89,964,322

82,627,207

83,673,448

78,662,069

รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ
จากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

21

รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ
จากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

63

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่ วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2561

2560

กำรแบ่ งปันกำไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

102,193,403

105,664,352

95,896,470

101,698,922

(6,059)

(292)

102,187,344

105,664,060

89,970,381

82,627,499

83,673,448

78,662,069

(6,059)

(292)

89,964,322

82,627,207

0.26

0.33

0.25

0.32

0.26

0.27

0.25

0.26

กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำไรต่ อหุ้น

23

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุ ้นปรับลด
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

64

ส่วนเกิน

65
151,775,583

412,811,723

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

-

-

-

-

71,079,506

สารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)

71,079,506

-

-

-

-

-

เงิ นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

ออกหุ ้นสามัญเพิ่มจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 22)

เป็ นสารองหุ ้นทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 18)

โอนกาไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร

บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)
หุ ้นทุนซื้อคืนระหว่างงวด (หมายเหตุ 18)

-

-

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของ

-

-

-

-

80,696,077

341,732,217

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

80,696,077

341,732,217

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

สารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)

39,045,500

-

เงิ นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 22)

39,045,500

-

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของ

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

41,650,577

-

302,686,717

หุ ้นทุนซื้อคืน

(1,164,502)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,164,502)

(1,164,502)

-

-

-

-

-

-

(1,164,502)

-

(53,113,332)

-

-

-

-

(53,113,332)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดสรรแล้ว -

กาไรสะสม

32,900,000

4,800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

28,100,000

28,100,000

5,100,000

-

-

-

-

-

-

23,000,000

53,113,332

-

-

-

53,113,332

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สารองตามกฎหมาย สารองหุ ้นทุนซื้อคืน

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร

196,679,131

(4,800,000)

(84,991,551)

-

(53,113,332)

-

-

102,193,403

-

102,193,403

237,390,611

237,390,611

(5,100,000)

(40,862,574)

-

-

108,394,705

2,730,353

105,664,352

174,958,480

(19,418,697)

-

-

-

-

-

-

(12,223,022)

(12,223,022)

-

(7,195,675)

(7,195,675)

-

-

-

-

(25,767,206)

(25,767,206)

-

18,571,531

หลักทรัพย์เผือ่ ขาย

การวัดมูลค่าเงิ นลงทุนใน

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจาก

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

ส่วนต่ากว่าทุนจาก

(19,418,697)

-

-

-

-

-

-

(12,223,022)

(12,223,022)

-

(7,195,675)

(7,195,675)

-

-

-

-

(25,767,206)

(25,767,206)

-

18,571,531

ของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

องค์ประกอบอื่น

รวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

งบกำรเงินรวม

ส่วนต่ากว่าทุนอื่น

ทีอ่ อกและชาระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย

ทุนเรื อนหุ ้น

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย

รวม

773,583,238

-

(84,991,551)

142,159,012

-

(53,113,332)

-

89,970,381

(12,223,022)

102,193,403

679,558,728

679,558,728

-

(40,862,574)

78,091,000

-

82,627,499

(23,036,853)

105,664,352

559,702,803

ของบริ ษทั ฯ

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

ส่วนของผูม้ ี

294,649

-

-

-

-

-

240,800

(6,059)

-

(6,059)

59,908

59,908

-

-

-

60,200

(292)

-

(292)

-

ควบคุมของบริ ษทั ย่อย

ส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจ

-

773,877,887

-

(84,991,551)

142,159,012

-

(53,113,332)

240,800

89,964,322

(12,223,022)

102,187,344

679,618,636

-

679,618,636

-

(40,862,574)

78,091,000

60,200

82,627,207

(23,036,853)

105,664,060

559,702,803

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

รวม

(หน่ วย: บาท)

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
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-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างงวด (หมายเหตุ 18)

เป็ นสารองหุ้นทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 18)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

สารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

ออกหุ้นสามัญเพิ่มจากใบสาคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 22)

412,811,723

-

71,079,506

-

-

โอนกาไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

341,732,217

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

กาไรสาหรับปี

341,732,217

-

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

สารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

39,045,500

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

ออกหุ้นสามัญเพิ่มจากใบสาคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 22)

-

302,686,717

151,775,583

-

71,079,506

-

-

-

-

-

80,696,077

80,696,077

-

39,045,500

-

-

-

41,650,577

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ทุนเรื อนหุ้น

ทีอ่ อกและชาระแล้ว

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(53,113,332)

-

-

-

(53,113,332)

หุ้นทุนซื้อคืน

จัดสรรแล้ว -

4,800,000
32,900,000

-

-

-

-

-

-

-

28,100,000

5,100,000
28,100,000

-

-

-

-

-

23,000,000

สารองตามกฎหมาย

53,113,332

-

-

53,113,332

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สารองหุ้นทุนซื้อคืน

จัดสรรแล้ว -

กาไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(4,800,000)
192,577,784

(84,991,551)

-

(53,113,332)

-

95,896,470

-

95,896,470

239,586,197

(5,100,000)
239,586,197

(40,862,574)

-

104,429,275

2,730,353

101,698,922

181,119,496

ยังไม่ได้จดั สรร

(19,418,697)

-

-

-

-

(12,223,022)

(12,223,022)

-

(7,195,675)

(7,195,675)

-

-

(25,767,206)

(25,767,206)

-

18,571,531

หลักทรัพย์เผือ่ ขาย

การวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจาก

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(19,418,697)

-

-

-

-

(12,223,022)

(12,223,022)

-

(7,195,675)

(7,195,675)

-

-

(25,767,206)

(25,767,206)

-

18,571,531

ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

องค์ประกอบอื่น

รวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

-

770,646,393

(84,991,551)

142,159,012

-

(53,113,332)

83,673,448

(12,223,022)

95,896,470

682,918,816

-

682,918,816

(40,862,574)

78,091,000

78,662,069

(23,036,853)

101,698,922

567,028,321

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

รวม

(หน่ วย: บาท)

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่ วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2561

2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี

127,294,077

131,239,700

120,216,231

127,274,562

9,974,614

9,968,021

6,864,910

7,362,701

951,325

(219,400)

951,325

(219,400)

กาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

(931,293)

(10,328,848)

(931,293)

(10,328,848)

(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ ายอุปกรณ์

110,665

(13,321)

110,665

(13,321)

ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย

4,317,962

3,951,946

4,317,962

3,951,946

ดอกเบี้ยรับ

(3,733,335)

(2,080,682)

(3,650,310)

(2,045,880)

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

(283,936)

(491,719)

(283,936)

(491,719)

ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

212,217

12,413

212,217

12,413

1,125,518

1,297,787

1,095,855

1,247,378

139,037,814

133,335,897

128,903,626

126,749,832

ลูกหนี้ การค้า

23,872,102

(46,564,340)

22,479,161

(46,268,157)

สินค้าคงเหลือ

(50,806,803)

(371,387)

(42,476,258)

1,704,065

(2,467,124)

2,520,800

(2,817,916)

2,717,149

(182,791)

(108,911)

(500)

29,001

22,645,180

(2,472,608)

21,031,932

(2,939,614)

1,256,149

(7,381,159)

1,079,513

(7,486,051)

133,354,527

78,958,292

128,199,558

74,506,225

(4,574,502)

(4,040,033)

(4,574,502)

(4,040,033)

(25,200,901)

(27,090,825)

(24,791,607)

(27,090,825)

103,579,124

47,827,434

98,833,449

43,375,367

รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
รายการปรับลด (โอนกลับ) ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รับ

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่ วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2561

2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

(4,241,286)

(83,736,972)

(3,814,912)

(77,000,549)

406,542

18,084

406,542

18,084

3,735,423

2,080,278

3,652,398

2,045,476

ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

(24,537,485)

(102,801,978)

(24,537,485)

(102,801,978)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

14,375,000

107,708,774

14,375,000

107,708,774

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

(3,759,200)

(17,935,200)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(10,261,806)

(76,731,814)

(13,677,657)

(87,965,393)

(1,940,848)

(8,771,972)

(1,940,848)

(8,771,972)

ชาระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่ าซื้อ

(617,851)

(772,657)

(617,851)

(772,657)

เงินสดรับจากผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

240,800

60,200

-

-

เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน

(53,113,332)

-

(53,113,332)

-

เงินปันผลจ่าย

(84,991,551)

(40,862,574)

(84,991,551)

(40,862,574)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

142,159,012

78,091,000

142,159,012

78,091,000

1,736,230

27,743,997

1,495,430

27,683,797

95,053,548

(1,160,383)

86,651,222

(16,906,229)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

298,279,227

299,439,610

272,669,290

289,575,519

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

393,332,775

298,279,227

359,320,512

272,669,290

-

-

-

-

77,460

277,179

41,080

136,866

เงินสดรับจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทส์ลดลง

เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

ข้ อมูล กระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการทีไ่ ม่ใช่ เงินสด
รายการซื้อสินทรัพย์ทยี่ งั ไม่ได้จา่ ยชาระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริ ษ ัท แกรททิทู ด อิ น ฟิ นิ ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษ ัทมหาชนซึ่ งจัดตั้งและมี ภู มิ ล าเนาใน
ประเทศไทย บริ ษทั ฯมีบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการจัดหาและจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ ที่อยูบ่ ริ ษทั ฯ
ตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/8 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

งบการเงิน นี้ จดั ท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ กาหนดในพระราชบัญ ญัติวิชาชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน ตามข้อ กาหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้าลงวัน ที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิน ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิน ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จากัด (มหาชน) (ซึ่ ง
ต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จากัด ผลิตและจาหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
บริ ษทั ลิจิท จากัด
จาหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงกลัน่
น้ ามันและโรงไฟฟ้า
บริ ษทั เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จากัด จาหน่ายสิ นค้าทางเภสัชภัณฑ์และ
ทางการแพทย์ เครื่ องหอมและ
เครื่ องสาอาง และสิ นค้าประเภท
อาหารเสริ ม
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จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ ้น
2561
2560
ร้อยละ ร้อยละ
99.99
99.99
99.99
99.99

ไทย

93.98

93.98
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(ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อ
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสัง่ การกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
(ค) บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอานาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
(ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
(ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับ ปรั บปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ ส าหรั บ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2561) และฉบับ ใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ส าหรั บ
งบการเงินที่มี รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการ
ให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ าว
ส่ วนใหญ่ จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่างเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ งบการเงิ นเมื่ อ น ามาถื อ ปฏิ บ ัติ อย่างไรก็ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ ทากับลู กค้าทุ กสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอน
ส าหรั บการรั บรู ้ รายได้ที่ เกิ ดขึ้ น จากสัญ ญาที่ ท ากับ ลู กค้า โดยกิ จการจะรับ รู ้รายได้ในจ านวนเงิน ที่
สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบ
ให้แก่ ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิ จและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้อ ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยเชื่ อ ว่ามาตรฐานฉบับ ดังกล่ าว จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินทีม่ ีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ มดังกล่ าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสั ญญาและแผนธุรกิ จของกิจการ (Business
Model) หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคานวณการด้อ ยค่าของเครื่ อ งมื อ ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุ นด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญ ชีป้ องกัน ความเสี่ ยง รวมถึ งการ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
นี้ มีผลบังคับใช้จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน
ในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
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4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิน สดและรายการเที ยบเท่ าเงิน สด หมายถึ ง เงิน สดและเงิน ฝากธนาคาร และเงิน ลงทุ น ระยะสั้น ที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
สาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงินจากลู กหนี้ ไม่ ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าสาเร็จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต่ากว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
วัตถุ ดิบ ภาชนะบรรจุและหี บห่ อ แสดงมู ล ค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่ อ น-ออกก่ อน) หรื อ มู ล ค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5

เงินลงทุน
ก) เงิน ลงทุ นในหลักทรัพ ย์เผื่อ ขายแสดงตามมู ล ค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อได้จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิจาก ค่า
เผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการ
สุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญ ชี และมู ล ค่ ายุติธ รรม ณ วันที่ โอนจะบัน ทึก ในส่ วนของกาไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ แสดงเป็ น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
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4.6

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมู ลค่าตามราคาทุน อาคารและอุ ปกรณ์ แสดงมู ลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อ มราคาสะสม และ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ คานวณจากราคาทุน ของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

-

20
3 - 10
3-5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
4.7

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนแสดงมูล ค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) ของ
สินทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนได้แก่ ใบอนุ ญาตในการดาเนิ นกิจการต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนที่มี อายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมี ระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์
นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ ันเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ย่อย
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ น
อย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์
ใบอนุญาตต่างๆ

4.8

10

ปี

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิออก
เสี ย งโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ มซึ่ งท าให้ มี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ ผูบ้ ริ ห ารส าคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.9

สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของยานพาหนะ
ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า ยานพาหนะที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของยานพาหนะที่เช่า
สัญญาเช่าอาคาร และยานพาหนะที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนิ นงาน
4.11 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ หรื อ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หากมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดังกล่ าวอาจ
ด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มี
มูลค่าต่ากว่ามู ลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มู ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
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4.12 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนั กงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมิน ภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยจะเสี ยทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ห นี้ สิ น ภาษี เงิน ได้รอการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ต ้อ งเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะทบทวนมู ลค่ าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ทุ กสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่ มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยจะบัน ทึกภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น หากภาษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
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4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูล ค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อ เป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ โอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมู ลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่ มี ตลาดที่มี สภาพคล่ องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิ นที่มี ล ักษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มู ล อื่ นที่ สามารถสังเกตได้ข องสิ นทรัพ ย์หรื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่าจะเป็ นข้อ มู ลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดท างบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจ าเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพินิจ และ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อ จานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ ข้อ มู ล ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมี
ดังนี้
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รายการธุรกิ จที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่อ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
รายการธุรกิจกับบริษทั ใหญ่
ขายสิ นค้าสาเร็จรู ป
7
ซื้อสิ นค้าสาเร็จรู ป
9,050
ค่าเช่าคลังสินค้า
622
ค่าสาธารณูปโภค
เงินปันผลจ่าย
45,627
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าสาเร็จรู ป
ซื้อสิ นค้าสาเร็จรู ป
จ้างผลิต
ซื้อวัสดุอปุ กรณ์
รายการธุรกิจกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ซื้อสิ นค้าสาเร็จรู ป
50

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

9,574
470
81
23,166

7
9,050
622
45,627

9,574
470
81
23,166

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราที่ประกาศจ่าย

-

27,143
7,654
45
21

1,995
355
9,450
-

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

-

50

-

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอี ยด
ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จากัด
กรรมการ
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

7

397

7

-

6
13

397

4,411
4,418

339
339

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จากัด
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จากัด
บริ ษทั เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จากัด
กรรมการ
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2,077

3,101

2,077

3,101

-

-

1,899

1,959

54
2,131

3,101

54
4,030

5,060

53

117

53

117

683
736

307
424

16
64
683
816

302
419

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อ ยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
14,449
17,202
704
723
15,153
17,925

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
13,415
16,421
674
673
14,089
17,094

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2561
2560
266
33
393,067
298,246
393,333
298,279

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
42
30
359,279
272,639
359,321
272,669

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึ ง
1.250 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.000 ต่อปี )
8.

ลูกหนี้การค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้ ที่คงค้างนับจากวันที่
ถึงกาหนดชาระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
7
1,383
187
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6
397
3,035
152
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
13
397
4,418
339
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
142,893
130,771
140,291
130,530
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
59,161
94,377
58,447
94,371
3 - 6 เดือน
89
526
89
526
มากกว่า 12 เดือน
208
166
208
166
รวม
202,351
225,840
199,035
225,593
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
(166)
(166)
(166)
(166)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
202,185
225,674
198,869
225,427
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
202,198
226,071
203,287
225,766
81
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9.

สิ นค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
วัตถุดิบ
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหี บห่อ
งานระหว่างทา
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2561
3,958
133,415
39,840
2,780
174
19
180,186

2560
1,164
106,637
20,429
1,053
74
22
129,379

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(1,259)
(308)
(1,259)
(308)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2561
2560
3,958
1,164
132,156
106,329
39,840
20,429
2,780
1,053
174
74
19
22
178,927
129,071
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหี บห่อ
รวม

2561
129,704
39,840
438
169,982

2560
106,731
20,428
347
127,506

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ
2561
2560
(1,259)
(308)
(1,259)
(308)

สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
2561
2560
128,445
106,423
39,840
20,428
438
347
168,723
127,198

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมี การบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูล ค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับเป็ นจานวน 0.95 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2560: บริ ษทั ฯบันทึกกลับรายการ
ปรับลดมู ลค่าสิ นค้าคงเหลือจานวน 0.22 ล้านบาท โดยนาไปหักจากมู ลค่าของสิ นค้าคงเหลือ ที่รับรู ้เป็ น
ต้นทุนขายในระหว่างปี )

82

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

10.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
(หน่วย: พันบาท)

ประเภท
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง
ราคาทุน
มูลค่าเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี
2561
2560
2561
2560
2561
2560
107,198
96,105
(24,273)
(8,995)
82,925
87,110
107,198
96,105
(24,273)
(8,995)
82,925
87,110

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 1 ซึ่ งเป็ นการใช้ขอ้ มูลราคาเสนอ
ซื้ อ ขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดี ยวกันในตลาดที่มี สภาพคล่อ ง มูล ค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขายดังกล่าวคานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทาการสุดท้ายของปี จาก ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
87,110
113,897
24,537
102,802
(13,443)
(97,380)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม - สุทธิ
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์เผือ่ ขายในระหว่างปี
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม - สุทธิ

ใน
(15,279)
82,925

83

(32,209)
87,110

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีผลกาไรจากการจาหน่ ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
ที่เกิดขึ้นแล้ว และผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
งบกาไรขาดทุน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย:
ขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนที่โอนไปกาไรหรื อขาดทุนเนื่องจากจาหน่าย

11.

931
931

10,329
10,329

(14,348)
(931)
(15,279)

(21,880)
(10,329)
(32,209)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

บริ ษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จากัด
บริ ษทั ลิจิท จากัด
บริ ษทั เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จากัด

ทุนชาระแล้ว
2561
2560
50,000
5,000
5,000

50,000
5,000
1,000

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99
93.98
93.98

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน
2561
2560
49,796
4,999
4,699
59,494

49,796
4,999
940
55,735

บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จากัด
เมื่ อ วัน ที่ 10 สิ ง หาคม 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯได้อ นุ มัติ ก ารลงทุ น เพิ่ ม ในบริ ษ ัท ลาวิ ช
แลบบอราทอรี จ ากัด (บริ ษทั ย่อ ย) เป็ นจานวนเงิน 17 ล้านบาท เพื่อด ารงอัตราส่ วนในการถื อ หุ ้นคงเดิ ม
เนื่องจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 33 ล้านบาท (หุน้ สามัญจานวน 330,000 หุน้ มูลค่าตรา
ไว้หุน้ ละ 100 บาท) เป็ น 50 ล้านบาท (หุน้ สามัญจานวน 500,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 100 บาท)
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บริษัท เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จากัด
เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้อนุ มัติการลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั
เนเชอรัล กิ๊ ฟ โซไซตี้ จากัด (บริ ษ ัทย่อ ย) ในอัตราร้อ ยละ 93.98 ของทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ดังกล่ าว
บริ ษทั เนเชอรัล กิ๊ฟ โซไซตี้ จากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
โดยมีทุนจดทะเบียนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้วเป็ นจานวน 1 ล้านบาท (หุน้ สามัญจานวน 10,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้อนุ มตั ิการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั เนเชอรัล
กิ๊ ฟ โซไซตี้ จากัด (บริ ษทั ย่อ ย) เป็ นจานวนเงิน 3.8 ล้านบาท เพื่อ ดารงอัต ราส่ วนในการถื อ หุ ้น คงเดิ ม
เนื่องจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท (หุน้ สามัญจานวน 10,000 หุน้ มูลค่า
ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท) เป็ น 5 ล้านบาท (หุ ้น สามัญ จ านวน 50,000 หุ ้น มู ล ค่าตราไว้หุ้น ละ 100 บาท)
ในไตรมาสที่หนึ่งของปี ปั จจุบนั
12.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิม่
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร และเครื่ องใช้
และอุปกรณ์ สานักงาน ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้ าง

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

49,043
74,540
123,583
123,583

50,188
920
51,108
2,080
710
53,898

40,696
6,213
(229)
46,680
1,284
(804)
47,160

9,125
909
10,034
799
(20)
10,813

16,402
16,402
(1,714)
14,688

1,155
1,155
155
(710)
600

165,454
83,737
(229)
248,962
4,318
(2,538)
250,742

-

13,041
2,788

26,654
3,640

5,917
1,163

5,622
1,949

-

51,234
9,540

-

15,829
2,896

(224)
30,070
3,868

7,080
1,228

7,571
1,554

-

(224)
60,550
9,546

-

18,725

(801)
33,137

(20)
8,288

(1,200)
7,925

-

(2,021)
68,075
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(หน่วย: พันบาท)

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

ที่ดิน

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร และเครื่ องใช้
และอุปกรณ์ สานักงาน ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้ าง

รวม

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1
1

-

-

-

-

-

1
1

123,582

35,279

16,610

2,954

8,831

1,155

188,411

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

123,582

35,173

14,023

2,525

6,763

600

182,666

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรั บปี
2560 (จานวน 4.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

9,540

2561 (จานวน 5.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

9,546
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตัง้
และก่อสร้ าง

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

47,043
74,540
121,583
121,583

40,322
40,322
2,080
710
43,112

33,988
678
(229)
34,437
996
(804)
34,629

9,014
628
9,642
625
(20)
10,247

16,402
16,402
(1,714)
14,688

1,155
1,155
155
(710)
600

146,769
77,001
(229)
223,541
3,856
(2,538)
224,859

-

11,424
2,016

24,911
2,270

5,875
1,128

5,622
1,949

-

47,832
7,363

-

13,440
2,074

(224)
26,957
2,113

7,003
1,124

7,571
1,554

-

(224)
54,971
6,865

-

15,514

(801)
28,269

(20)
8,107

(1,200)
7,925

-

(2,021)
59,815
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

ที่ดิน

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตัง้
และก่อสร้ าง

รวม

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1
1

-

-

-

-

-

1
1

121,582

26,882

7,480

2,639

8,831

1,155

168,569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

121,582

27,598

6,360

2,140

6,763

600

165,043

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรั บปี
2560 (จานวน 3.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

7,363

2561 (จานวน 2.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

6,865

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชีเป็ นจานวนเงินประมาณ 3.8 ล้านบาท (2560: 4.7 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษทั ฯมี เครื่ อ งจักรและอุ ปกรณ์ สานัก งานจานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อ มราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวมีจานวนเงิน
ประมาณ 20.9 ล้านบาท (2560: 19.4 ล้านบาท)
13.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนของบริ ษทั ย่อยได้แก่ใบอนุ ญาตในการดาเนิ นกิจการต่างๆ มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

4,282
(1,884)
2,398

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม

4,282
(1,456)
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มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

2,826

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับปี 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมแสดง
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
2,826
3,254
(428)
(428)
2,398
2,826

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
14.

เจ้ าหนี้ทรัสต์ รีซีทส์
อัตราดอกเบี้ย
2561
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์

2560

(ร้อยละต่อปี )
อัตราตลาดบวก/
อัตราตลาดบวก/
ลบส่ วนต่างที่กาหนด ลบส่ วนต่างที่กาหนด

รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

183,253
183,253

185,285
185,285

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ัท ฯมี วงเงิน สิ น เชื่ อ ระยะสั้น ที่ ไ ด้รั บ จากธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ ง ปลอดภาระ
ค้ าประกันที่ยงั มิได้เบิกใช้รวมเป็ นจานวนประมาณ 902 ล้านบาท (2560: ประมาณ 897 ล้านบาท)
15.

เจ้ าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้อื่น
งบการเงินรวม
2561
2560
2,131
3,101
63,850
38,651
736
424
1,535
1,693
8,841
10,695
77,093
54,564

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

88

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,030
5,060
61,422
37,955
816
419
1,431
1,493
8,481
10,373
76,180
55,300

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

16.

หนี้สินตามสั ญญาเช่ าซื้อ

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
867
1,547
(29)
(92)
838
1,455
(653)
(618)
185

837

บริ ษ ัท ฯได้ทาสัญ ญาเช่ าซื้ อ กับ บริ ษทั ลี ส ซิ่ งเพื่อ เช่ ายานพาหนะใช้ในการดาเนิ น งานของกิ จการโดยมี
กาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าซื้อดังนี้

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
รวม
680
187
867
(27)
(2)
(29)
653

185

838

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 4 ปี
รวม
680
867
1,547
(62)
(30)
(92)
618

837

1,455
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17.

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
5,369
7,485

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
5,319
7,485

964
162

1,050
247

934
162

1,000
247

-

(2,922)

-

(2,922)

6,495

322
(813)
5,369

6,415

322
(813)
5,319

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

งบการเงินรวม
2561
2560
1,126
1,297

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,096
1,247

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 18 ปี (2560: 18 ปี )

90

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
3.00
3.00
10.00
10.00
2.84 - 34.38
2.84 - 34.38

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
(0.84)
1.00
(0.75)
0.89
0.99
(0.85)
0.82
(0.71)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุ เบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่น้ ีกาหนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่ น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือ เป็ น
การแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อ ยมี หนี้ สิ นสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 1.7
ล้านบาท) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การ
ในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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18.

หุ้นทุนซื้อคืนและกาไรสะสมจัดสรรสาหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่ อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี มติอนุ มัติโครงการซื้ อ หุ ้นคืนเพื่อ บริ หาร
การเงินสาหรับสภาพคล่องส่วนเกินจานวนไม่เกิน 12 ล้านหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) คิดเป็ น ร้อย
ละ 2.91 ของหุ ้นที่จาหน่ ายทั้งหมด และมีวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจะดาเนิ นการซื้ อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 18 กรกฎาคม
2561 ถึง 17 มกราคม 2562 และมีกาหนดระยะเวลาจาหน่ ายหุน้ ซื้อคืนได้ภายหลังจากครบกาหนด 6 เดือน
นับจากวันที่ซ้ือหุน้ คืนแล้วเสร็จ
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯได้ซ้ือคืนหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯเป็ นจานวนรวม 11.71 ล้านหุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท) มู ล ค่ารวมของหุ ้นทุนซื้ อ คืนเป็ นจานวนเงิน 53.11 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อ ยละ 2.84 ของ
จานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วทั้งหมด
ตามจดหมายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ ยวกับการซื้ อ หุ ้นคืนว่าบริ ษทั มหาชนจากัดจะซื้ อ หุ ้นคืนได้ไ ม่เกิ นวงเงิน
กาไรสะสม และให้บริ ษทั ฯต้อ งกันกาไรสะสมไว้เป็ นเงินสารองเท่ากับ จานวนเงินที่ไ ด้จ่ายซื้ อ หุ ้น คืน
จนกว่าจะมี การจาหน่ ายหุ ้นซื้ อคืนได้หมด หรื อ ลดทุนที่ชาระแล้วโดยวิธีตดั หุ ้นทุ นซื้ อ คืนที่จาหน่ ายไม่
หมดแล้วแต่กรณี
บริ ษทั ฯได้จดั สรรกาไรสะสมเป็ นสารองสาหรับหุน้ ทุนซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวน 53.11
ล้านบาท

19.

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
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20.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร (หมายเหตุ 6)
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 12)
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 13)
ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป
การเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

21.

งบการเงินรวม
2561
2560
22,274
21,147
15,153
17,925
9,546
9,540
428
428
642,478
562,414
28,621
975
2,631
2,512
10,032
9,942

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
21,032
20,712
14,089
17,094
6,865
7,363
611,543
560,771
22,022
2,550
2,631
2,493
9,524
9,936

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

25,862

25,781

24,729

25,781

(755)
25,107

(205)
25,576

(409)
24,320

(205)
25,576

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไรจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
93

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

3,056

6,442

3,056

6,442

-

(683)

-

(683)
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3,056

5,759

3,056

5,759

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
127,294
131,240

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 20
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
25,459
ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(140)
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่เคยบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีแต่นามาใช้ประโยชน์ทางภาษี
(363)
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
316
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
(6)
(159)
อื่น ๆ
151
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ 25,107

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
120,216
127,275

ร้อยละ 20
26,248

ร้อยละ 20
24,043

ร้อยละ 20
25,455

(829)

-

-

-

-

-

169
1
(13)
157
25,576

283
(6)
277
24,320

120
1
121
25,576

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กาไรจากการขายสิ นค้าคงเหลือให้บริ ษทั ย่อย
ผลต่างจากการคานวณค่าเสื่ อมราคาสาหรับอาคาร
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
33
33
33
33
252
62
252
62
124
216
1,289
1,064
1,283
1,064
4,855
1,799
4,855
1,799
6,769
2,958
6,423
2,958
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยมี รายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ ได้ใช้จานวน 0.1 ล้านบาท (2560: 2.7 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี เนื่องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
นาขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุ นทางภาษีที่ ยงั ไม่ ไ ด้ใช้มี จานวน 0.2 ล้านบาท ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2566
22.

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจานวน 151,341,563 หน่ วย
ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ซึ่ งได้จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2
หุ ้น สามัญ เดิ มต่อ 1 หน่ ว ยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ งใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ น้ ี มี อ ายุ 3 ปี นับ ตั้งแต่วนั ที่ อ อก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (30 เมษายน 2558) โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ ้นสามัญได้ 1 หุน้ โดย
มีราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิเท่ากับ 2 บาท ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิซ้ื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือนตุลาคมและเดือนเมษายนของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กาหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และกาหนดการ
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 27 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บริ ษทั ฯได้รับเงินล่ วงหน้าค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุ ้นสามัญ (GIFT-W1) จานวน 17,462,305 หน่ วย (ราคาใช้สิทธิ หน่ วยละ 2 บาท รวมเป็ นเงิน 34,924,610
บาท) บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดงั กล่าวจานวน 17,462,305 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยรั บหุ ้ นเพิ่ มทุ น ดังกล่ าวเป็ นหลักทรั พ ย์
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ ้นเพิม่ ทุนจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญ (GIFT-W1) จานวน 21,583,195 หน่ วย (ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 2 บาท รวมเป็ นเงิน 43,166,390 บาท)
บริ ษทั ฯได้จ ดทะเบี ยนเพิ่ม ทุ น จากการใช้สิท ธิ ดังกล่ าวจานวน 21,583,195 บาท กับ กระทรวงพาณิ ช ย์
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรับหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เมื่ อ วันที่ 27 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯได้รับเงินล่ วงหน้าค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (GIFT-W1) ซึ่ งเป็ นการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจานวน 71,079,506 หน่ วย (ราคาใช้สิทธิ
หน่ วยละ 2 บาท รวมเป็ นเงิน 142,159,012 บาท) บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าว
จานวน 71,079,506 บาท กับ กระทรวงพาณิ ช ย์เมื่ อ วัน ที่ 4 พฤษภาคม 2561 และตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทยรับหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
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23. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูร่ ะหว่างปี
กาไรต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่ รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับจานวน ถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพือ่ แปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็ นหุ ้น
สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลด แสดงการคานวณได้ดงั นี้

กาไรสาหรับปี
2561
2560
(พันบาท) (พันบาท)
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ
(GIFT-W1)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญสมมติว่ามีการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

102,193

102,193

105,664

105,664

กาไรสาหรับปี
2561
2560
(พันบาท) (พันบาท)
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ
(GIFT-W1)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญสมมติว่ามีการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

95,896

95,896
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101,699

101,699

งบการเงินรวม
จานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2561
2560
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )
389,638

318,122

-

75,549

389,638

393,671

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2561
2560
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )
389,638

318,122

-

75,549

389,638

393,671

กาไรต่อหุ น้
2561
2560
(บาท)
(บาท)
0.26

0.33

0.26

0.27

กาไรต่อหุน้
2561
2560
(บาท)
(บาท)
0.25

0.32

0.25

0.26

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

24. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษ ัทฯดาเนิ น ธุ รกิ จหลักในส่ วนงานด าเนิ น งานที่ รายงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คือ ธุ รกิ จการจัด หาและ
จ าหน่ า ยเคมี ภ ัณ ฑ์ แ ละด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้
กาไรจากการดาเนิ นงาน และสินทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงาน
ดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยจานวนประมาณ 211
ล้านบาทเป็ นรายได้จากลูกค้ารายใหญ่สองราย ซึ่ งกรรมการของลูกค้ารายใหญ่ดังกล่ าวเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯที่อ ยูใ่ นกลุ่ มผูถ้ ื อหุ ้น 30 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยราคาขาย การรับชาระเงิน และ
ระยะเวลาการให้สินเชื่อที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมีกบั ลูกค้ารายใหญ่ดงั กล่าว ใกล้เคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
25. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อ นในอัตราร้อยละ 2 ถึ ง
ร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี
2561 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจานวน 1.0 ล้านบาท (2560: 1.1 ล้านบาท)
26.

เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

เงินปั นผลประจาปี 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2560

40.86

0.14

เงินปั นผลประจาปี 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2561

84.99

0.21
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27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้
27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าคลังสินค้าและสัญญาบริ การโดยอายุสญ
ั ญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดาเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
2560
1
-

2561
3
1

27.2 หนังสื อคา้ ประกันธนาคาร
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ น
จานวน 11 ล้านบาท (2560: 11 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นหนังสือค้ าประกันเพือ่ ค้ าประกันการจ่ายชาระเงินให้กบั เจ้าหนี้
ข) ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมี ภ าระผูกพันตามเลตเตอร์ อ อฟเครดิ ตกับ ผูข้ ายต่างประเทศเป็ น
จานวน 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2560: 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
28. ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้ สิ นที่วดั มูล ค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมู ลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย (หมายเหตุ 10)
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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82.9

-

-

82.9

-

0.2

-

0.2
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29.

เครื่ องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
และหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่ าซื้ อ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี ความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ อ งมือ ทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อ ยมี ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลู กหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุ ม
ความเสี่ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อ
ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยไม่ มี ก ารกระจุ ก ตัว เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ฐ านของลู ก ค้า
ที่หลากหลายและมีอยูจ่ านวนมากราย จานวนเงินสูงสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้
สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ สาคัญอัน เกี่ ยวเนื่ อ งกับเงินฝากสถาบัน การเงิน
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทส์ และหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าซื้ อ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการ
เงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อ
วันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย

ภายใน
1 ปี
2561

1 - 5 ปี
2560

2561

2560

อัตรา

ปรับขึ้นลง

ไม่มี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย

2561

2560

2561

ดอกเบี้ย
รวม

2560

2561

ที่แท้จริ ง
2560

2561

2560

(ร้อยละต่อปี )
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

-

391.3

287.1

2.0

11.2

393.3

298.3 0.13 - 1.25 0.13 - 1.00

ลูกหนี้ การค้า

-

-

-

-

-

-

202.2

226.1

202.2

226.1

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

-

-

-

-

-

-

82.9

87.1

82.9

87.1

-

-

-

-

-

-

391.3

287.1

287.1

324.4

678.4

611.5

เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทส์

-

-

-

-

183.3

185.3

-

-

183.3

185.3 0.72 - 3.67 1.05 - 2.35

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

-

-

-

-

-

-

77.1

54.6

77.1

หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

0.6

0.6

0.2

0.8

-

-

-

-

0.8

0.6

0.6

0.2

0.8

183.3

185.3

77.7

54.6

261.8

หนี้สินทางการเงิน
54.6

-

-

1.4 4.01 - 7.50 4.01 - 7.50
241.3
(หน่ วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย

ภายใน
1 ปี
2561

1 - 5 ปี
2560

2561

2560

อัตรา

ปรับขึ้นลง

ไม่มี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย

2561

2560

2561

ดอกเบี้ย
รวม

2560

2561

ที่แท้จริ ง
2560

2561

2560

(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

-

357.7

261.6

1.6

11.1

359.3

272.7 0.13 - 1.25 0.13 - 1.00

ลูกหนี้ การค้า

-

-

-

-

-

-

203.3

225.8

203.3

225.8

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

-

-

-

-

-

-

82.9

87.1

82.9

87.1

-

-

-

-

-

-

357.7

261.6

287.8

324.0

645.5

585.6

เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทส์

-

-

-

-

183.3

185.3

-

-

183.3

185.3 0.72 - 3.67 1.05 - 2.35

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

-

-

-

-

-

-

76.2

55.3

76.2

หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

0.6

0.6

0.2

0.8

-

-

-

-

0.8

0.6

0.6

0.2

0.8

183.3

185.3

76.2

55.3

260.3

หนี้สินทางการเงิน

100

55.3

-

-

1.4 4.01 - 7.50 4.01 - 7.50
242.0
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ สาคัญ อัน เกี่ ยวเนื่ อ งจากการซื้ อ หรื อ ขายสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯได้ตกลงทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน
หนึ่งปี เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯมี ยอดคงเหลื อ ของหนี้ สิ น ทางการเงิน ที่ เป็ นสกุล เงิน ตรา
ต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

หนี้สินทางการเงิน
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
0.94
0.45
0.20
0.05

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.45
32.68
37.12
39.03

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
2561
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
จานวนที่ซ้ือ
จานวนที่ซ้ือ
วันครบกาหนดตามสัญญา
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.6
31.31 - 32.90
มกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562
ยูโร
0.1
37.55 - 38.40
มกราคม 2562 - มีนาคม 2562
2560
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
จานวนที่ซ้ือ
จานวนที่ซ้ือ
วันครบกาหนดตามสัญญา
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.3
32.52 - 33.35
มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561
29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯจัด อยู่ในประเภทระยะสั้น หรื อ มี อ ัต ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับ
มู ลค่ าตามบัญ ชี ที่ แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ยกเว้น เงิน ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เผื่อ ขาย ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ
ได้แสดงมูลค่าตามราคาทุนและมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10
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30.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นโดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 กลุ่ มบริ ษทั มี อ ัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อ ทุน เท่ากับ 0.37:1 (2560: 0.38:1) และเฉพาะบริ ษ ัทฯมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.36:1 (2560: 0.38:1)

31.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

31.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 18 ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯได้ซ้ือคืน
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯเป็ นจานวนรวม 0.29 ล้านหุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ ้นทุน
ซื้ อคืนเป็ นจานวนเงิน 1.07 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 0.07 ของจานวนหุ ้นที่ออกจาหน่ ายและชาระแล้ว
ทั้งหมด ส่ งผลให้ ณ วันที่ในรายงานผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ฯมี หุ้นทุนซื้ อ คืนรวมทั้งสิ้ น 12 ล้านหุ ้น (มู ลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุน้ ทุนซื้ อคืนเป็ นจานวนเงิน 54.18 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 2.91
ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบถ้วนแล้วตามมติอนุมตั ิโครงการซื้อหุน้ คืน
31.2 เมื่ อ วัน ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯครั้ งที่ 1/2562 ได้มี ม ติเห็ น ชอบในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
- ให้เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2562 เพื่อ พิจารณาอนุ มัติ การจ่ ายเงิน ปั น ผลให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น
จากกาไรของปี 2561 รวมเป็ นจานวนเงิน 80.16 ล้านบาท
- พิจารณาอนุ มตั ิการลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ทีวี ไดเร็ ค จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงิน 50.54
ล้านบาท โดยการเข้าซื้ อ หุ ้นสามัญจากผูถ้ ือ หุ ้นเดิ มของบริ ษทั ดังกล่ าว รวมจานวน 31,589,994 หุ ้น
ที่ราคาใช้สิทธิหุน้ ละ 1.60 บาท
32.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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Type of Business
Business Overview
The companies are the companies engaged in manufacturing, sourcing, developing, and distributing chemical ingredients for

HPC business

:

FBS business

:

TC Business

:

PC Business

:

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

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

Defragment
Develop
Dynamic
Dedicate
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Revenue Structure
The company's revenue in 2016 - 2018 can be classified as business operators.
2016
2017
Customers
million percent million percent
baht
baht
HPC Business
551.35
73.27
563.15
75.29
FBS Business
45.83
6.09
42.08
5.63
TC Business
52.15
6.93
57.06
7.63
PC Business
103.14
13.71
85.62
11.45
Total Revenues of Sales
752.47 100.00
747.91 100.00

The company’ revenue by segment.

563.15

551.35

600

587.49

700

500
400
300

42.08
57.06
85.62

48.36
57.26
89.96

45.83
52.15

100

103.14

200

2017

2018

0

2016
 HPC

 FBS
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 TC

 PC

2018
million percent
baht
587.49
75.02
48.36
6.18
57.26
7.31
89.96
11.49
783.07 100.00
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Financial Highlights
Summary of Financial Performance
Type
Total Assets
Total Liabilities
Total Equities
Total Revenue
Net Profit
Earnings Per Share (Baht)

2016
Million Baht
845.08
285.38
559.70
784.56
105.52
0.35

%
100.00
33.77
66.23
13.47

2017
Million Baht
%
939.05
100.00
259.43
27.63
679.62
72.37
764.82
105.66
13.82
0.33

2018
Million Baht
1,056.19
282.31
773.88
793.63
102.19
0.26

%
100.00
26.73
73.27
12.88

Remark: Earnings Per Share is calculated from the total number of shares in each year as follows:
2016: 302,686,717 ordinary shares
2017: 341,732,217 ordinary shares
2018: 412,811,723 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)
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2016

2017

2018

2.24
1.75
0.38
4.04
89
4.58
79
12.95
28
140

2.60
2.07
0.18
3.69
98
4.35
83
12.89
28
153

2.83
2.16
0.39
3.66
98
3.86
93
11.04
33
158
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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 (%)

2016

2017

2018

22.68%
18.22%
75.21%
13.47%
20.62%

25.05%
18.08%
35.38%
13.82%
17.05%

24.08%
16.81%
78.70%
12.88%
14.07%

17.41%
98.74%
1.00

15.15%
76.14%
0.86

13.19%
60.22%
0.80

0.51
30.37
40.13%

0.38
19.57
87.98%

0.36
30.80
88.00%
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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.
In the year 2017, the Company had gain on exchange rate of 1.85 million baht and the year 2018, the company had
gain on exchange rate of 2.76 million baht by the cause of loss and profit from exchange rate each year. Caused by the
fluctuation of exchange rates of Thai baht and US dollar currency. In 2018, the company closely followed the news of the baht
movement and had forward contracts in sufficient quantities for hedging risks from exchange rate

Risk from account receivable
At the end of 2017 – 2018, the company had total account receivable of THB 226.07 million and THB 202.20 million
respectively; The average debt collection period for both years is 98 days. In December 31, 2018 the company had total account
receivable around 19.14% 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 revising and
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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. As of December 31,2018, company has undue account receivables for the amount of 140.29 million Baht and less than 3
months overdue receivables for the amount of 61.48 million Baht. This is because of time lapping of Invoice and Bank cheque
placements.

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 181.40 million.
As of December 31, 2018, the company had a number of inventories worth THB 178.93 million consisting of finished
products at 132.16 million Baht, transit cargoes at 39.84 million Baht, raw materials at 3.96 million Baht and others including
packages at 2.97 million Baht. It is higher than the inventory at the same period in 2017 which had the inventories around THB
129.07 million consisting of finished products at 106.33 million Baht, transit cargoes at 20.43 million Baht, raw materials at
1.16 million Baht and others including packages at 1.15 million Baht.
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.
108

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

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
13 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 February 28, 2019, the company has registered capital is 454,029,949 Baht distributed to 412,811,723 common stocks
with par value at 1.00 Baht per share. Paid Up capital is at 412,811,723 shares.

Shareholder
The Company top 10 major shareholders as of February 28, 2019 which is the book closing date, is described below:
Number of
No.
Name of Shareholders
Shareholder Ratio (%)
Shares(Shares)
1. Union Petrochemical Plc./1
221,596,466
53.68
4.70
2. Mrs. Kanok-orn Bodinrat
19,420,000
3. Miss Wananthorn Kitvanitsathien
16,488,700
3.99
4. Gratitude Infinite Plc. /2
12,000,000
2.91
5. Suwannapasri Group
5.1 Mr. Perajed Suwannapasri
11,709,700
2.84
5.2 Miss Chatprapha Suwannapasri
3,985,350
0.97
5.3 Miss Suthida Suwannapasri
3,490
0.00
5.4 Miss Piyanan Suwannapasri
3,490
0.00
5.5 Miss Piyada Suwannapasri
3,490
0.00
5.6 Mr. Perapol Suwannapasri
3,490
0.00
5.7 Mrs. Kanjana Suwannapasri
2,327
0.00
Suwannapasri Group have shares totally
15,711,337
3.81
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
8,000,000
1.94
7. Mr. Chatchai Vitsavajanya
6,627,400
1.61
8. Mr. Watchara Keawsawang
1.56
6,445,000
9.

Mr. Vichai Sermtaweesub

5,704,000

1.38

10.

Mr.Vichon Mekarapilak

4,718,300

1.14

11.

Mr. Pornchai Thanupattarachai
Other

3,771,200
92,329,320

0.91
22.37

412,811,723

100.00

total
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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 Suwannapari
Largest shareholder, holding approximately 55 percent of the share capital.
/2 - Gratitude Infinite Plc. holds 12,000,000 shares of the company from the share repurchase program for financial
management. The Board of Directors resolved to buy back shares on July 3, 2018.

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 profit after corporate income tax and legal reserves. 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
2014
2015
2016
2017
2018
0.33
0.26
Earnings Per Share *
0.25
0.30
0.35
Devidend Per Share
0.2000****
0.47281**
0.07***
0.135
0.2059
87.98
88.00
Devidend payout per margin
130.84
23.92
40.13
Remark :
* - Earning per share calcurate from net Margin / common stock at year end (Fully diluted)
**- The committee proposed to pay dividends from net profit of 2014 and from accrued profits of previous years. Total was at
100,393,768.22 Baht. Some of which was already paid as per agreement from the Shareholder Extraordinary Meeting 1/2014 on the 12th
December 2014 at the rate 0.47281 Baht per share. The paid was done in form of New Ordinary Shares distributed at the rate 2.35 shares
per a stock dividend. This accounted for less than 90,354,415 stock dividends or 90,354,415 Baht (0.42553000 Baht/share) and of Cash at
the rate 0.0472812 Baht/share or 10,039,353.22 Baht (total common shares as at the 31st December 2014 was 302,686,633 shares)
***- The committee proposed to pay dividends from net profit of 2015 by cash to shareholders at the rate 0.07 Baht/share. Total
dividends from sold common shares of 302,686,717 shares were 21,187,860.19 Baht. This accounted for ratio of dividend at 23.92% of
net profit after deduction. This was below the rate of dividend distribution policy (40% of net profit after corporate income tax and
legal reserves) due to company needs to reserve cash to support expanding operation.
**** -The Board of Directors proposes to pay dividends from the net profit of the separate financial statements of 2018 by paying cash
dividend to the shareholders of the company at the rate of 0.2000 baht per share. Baht equivalent to 88.00% of net profit after corporate
income tax and legal reserve which is in accordance with the dividend payment policy(12,000,000 shares held by the Company are not
entitled to receive dividends because they are shares held by the repurchase program for financial management)
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Management Structure

Company
Secretary
Sales &
Marketing
Division
เลขานุ
การบริ ษทั
Industrial

Board of Directors

Audit Committee

Executive Committee

Internal Audit
Officer

Chief Executive
Officer

Warehouse &
Logistic Dept.

Accounting &
Financial

General
Administrative

Purchasing

Warehouse

Accounting

Purchasing
Office

Domestic
procurement

Retail Segment

Logistics

Financial

Human resources
section

Import
Department.

Sales
Coordination

Administration

Segment

113

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

Board of Directors
The Board of Directors of the Company as at December 31, 2018 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.

Audit Committee
As at December 31, 2018 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.
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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.
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.
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Executive Board
As of December 31, 2018, 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.
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.
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Executive officer
As of December 31, 2018, there are 6 executive officers as follows:
No
Name
Title
1.
Mr. Perajed Suwannapasri
Chief Executive Officer
2.
Miss Patcharee Niyompattama
Director of Sales and Marketing /
Sales & Marketing Manager
3.
Miss Urairat Sampao
Research and Development Manager
4.
Miss Patpimon Tangbanjerdsuk
Purchasing Manager
5.
Miss Orraphin Phothisit
Accounting & Financial Manager
6.
Mr.Khanchit Subkul
Warehouse & Logistic 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.
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 .
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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 May 11, 2017 the Board of Directors. Has appointed Ms. Orraphin Phothisit 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’2018 on April 30, 2018 approved the remuneration of the Board of Directors totaled less than 2.1 million baht
as detailed below.
Position
Chairman of Board
Chairman of Audit
Audit Committee
Director
Director
Committee
Allowance (Baht / month).
43,000
23,000
18,000
10,000
In 2018, the Company hold 4 meetings of the Audit Committee and 5 meetings of the Board of Directors 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
5/5
516,000
516,000
Director/ Independent
Director
Mr. Khan Akaworawit
Chairman of Audit
4/4
276,000
276,000
Committee/ Independent
Director
Miss.DhollakhanisThengaummnuay Audit Committee/
4/4
216,000
216,000
Independent Director
Miss Siruswadi Suthiworapunchai Audit Committee/
4/4
216,000
216,000
Independent Director
Mr. Perajed Suwannapasri
Chief Executive Officer
5/5
120,000
120,000
Mr. Virat Suwannapasri
Director
5/5
120,000
120,000
Mrs. Kanjana Suwannapasri*
Director
Miss Suthida Suwannapasri
Director
5/5
120,000
120,000
Miss Piyanan Suwannapasri
Director
5/5
120,000
120,000
Mr. Perapol Suwannapasri
Director
4/5
120,000
120,000
Mr. Karoon Srivijitranon
Director
5/5
120,000
120,000
Mr. Vissanu Meeyoo
Director
4/5
120,000
120,000
Total
1,356,000
708,000
2,064,000
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, 2018, 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.
2016
2017
2018
Remuneration for
No. of
Amount Paid
No. of
Amount Paid
No. of
Amount Paid
Executives
Executives
(Baht)
Executives
(Baht)
Executives
(Baht)
Salary,
6
8,780,566
8
14,071,398
6
11,319,440
Commission and
Bonus*
Other Benefits
6
964,380
8
1,066,937
6
1,065,914
(provident fund,
social security
fund and O.T.)
Total
9,744,946
15,138,355
14,449,354

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 2018, the company has contributed to the fund for the six executives a total of 717,189 baht.
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Personnel
As at December 31, 2018 with a staff of 55 people is a permanent staff of 51 employees at the 4 celebrities are as follows.
Number of employees (persons)
As at December 31,
As at December 31,
As at December 31,
2016
2017
2018
21
30
28
16
13
13
9
9
8
8
6
6
54
58
55

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

Compensation in Cash
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
2016
2017
2018
Salary, commission and bonus
16,011,963
17,127,793
19,040,583
Other Benefits Provident Fund, social securities fund and
O.T. and other fringe benefits

1,795,973

2,291,048

1,885,667

Total

17,807,936

19,418,841

20,926,250

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.

Labor disputes within three years.
- None-
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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.

123

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

Stock holdings of directors and management. (Including related persons under Section 258 of
the Act. Securities Exchange Act of 1992) in 2018.
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/ Sales & Marketing
Manager
14 Miss Urairat Sampao / Research and Development
Manager
15 Miss Patpimon Tangbanjerdsuk/ Purchasing
Manager
16 Miss Orraphin Phothisit / Accounting & Financial
Manager
17 Mr.Khanchit Subkul / Warehouse & Logistic
Manager

January 1, 2018

Number of shares (shares).
Changes during the year December 31, 2018
+ Buy more - Sold out

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,813,534

4,896,166

-

11,709,700

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

1,163
1,163
1,163
-

-

2,327
3,490
3,490
3,490
-

-

-

-

-

-

-

-

-

137,000

4,700

-

141,700

-

-

-

-
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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.
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: 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 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.
Audit Committee

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.

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.
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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.
As at 31st December 2018, the company has 3 subsidiaries which are governed by group of authorized directors. The
authorization is given from the chairman of corporate management. .
1) Lavish Laboratory Company Limited is 100 % governed by authorized 4 directors
2) Ligit Company Limited is 100% governed by authorized 5 directors
3) Natural Gift Society Company Limited is 100 % governed by authorized 3 directors

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 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.

The remuneration of the auditor
In 2018, the total remuneration of the auditors (Audit fee) are offered.
1. The audit fee of 750,000 baht, 200,000 baht per quarter financial statements the auditors of subsidiary 445,000
baht, Total 1,795,000 baht. The parties related to the auditor and the audit firm, Miss Israporn Wisutthiyan, Miss Supannee
Triyananthakul and Miss Wathu Khayankhannavee 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 7 consecutive years and Mr. Khwanchai Harnharn from Accounting I
Know Company Limited, which is an auditor of 1 subsidiary company (Natural Gift Society Company Limited, with the annual
audit fee of 2018, is 5,000 baht.)
2. Other remuneration –No127
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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.
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.
•
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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 (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.
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Competitors : Treat competitors with ethics in business. According to the rules of the competition. By avoiding
competition with dishonest to destroy competitors. Policies 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 Orraphin Phothisit Tel 0-2888-6800 or 0-2888-7200 or at email address: secretary@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 31,2018, 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.
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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
the intention to take the company to join the anti-corruption NGO corrupt , the company has applied to join Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) since 10th of November 2016. This vision is expected to success
in the year 2020.
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.
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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).
Company recognizes the importance of social responsibility and intends to nourish this area to the greater range.
Company has done so far for:
• Donation to White-Heart Project
• Donation to Research Association in the area of Science to support the increase of research capital for reseachers
• Donation to rural areas where are in need of money support relating Buddhism activities
• Donate to HUG for HOPE, 2nd year project under the name Baby Come Home, take you home. The donation
will be donated to the Children's Hospital Foundation.

Being responsible by triumph toward an environmental-friendly chemicals business
All employees are allowed to openly make comment and perform activities which can help to reduce paper, energy or
gas usage and to improve environment as a whole.

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.
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• 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. 1/2018 held on February 23, 2018 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.

Opinion of the Audit Committee, which is different from the opinion of the Board of Directors.
The Board of Audit Committee Meeting No. 1/2018 held on February 23, 2018, 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 5/2012 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.
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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.

Related Transaction
Related Transaction with Connected Parties
As of December 31, 2018. The company is related transaction with connected parties as below;
(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017
Transaction with subsidiaries
Purchases of finished goods
7,654
355
Manufacturing wages.
45
9,450
Sales of finished goods
27,143
1,995
Purchases of equipment
21
Transactions with parent company
Purchases of finished goods
Warehouse rental expenses
Utilities expenses

9,050
622
-

9,574
470
81

7

-

45,627

23,166

50

-

Total purchase (Rent, transportation,utilities)

17,442

19,930

Total sale (Total other income)

27,150

1,995

Sales of finished goods
Dividend
Transactions with related companies
Purchases of finished goods
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Necessity and reasonableness of the transaction.
Company has policies and principles relating price and trading business which are likely to present conflicts. These
principles are for practicing fair business to benefit shareholders. The committee has evaluated and made comments for
Interconnection Transaction below:
- Trading activity is well practiced and follow market price
- Warehouse rental fees are within the standard rate when comparing nearby rents. The rent of this kind is reasonable
towards business activities. And the rent is paid on due.
- Fees of Public Utility are at reasonable rate, comparing nearby charges rate and paid under the agreement scope.
- Account receivables are from normal commercial activities under the same condition with other customers
- Account creditors from company’s purchases are from normal commercial activities.
- Other account creditors are within reasonable conditions

Management Discussion and Analysis :MD&A
Business Performance
2016

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

2017

Consolidated
Million
%
Baht

Separate
Million
%
Baht

2018

Consolidated
Million
%
Baht

Separate
Million
%
Baht

Consolidated
Million
%
Baht

752.35

95.91%

752.47

95.91%

747.85

97.80%

747.91

97.79%

772.11

98.68%

783.07

98.67%

32.07

4.09%

32.09

4.09%

16.83

2.20%

16.91

2.21%

10.34

1.32%

10.56

1.33%

784.42 100.00%

784.56 100.00%

764.68 100.00%

764.82 100.00%

782.45 100.00%

793.63 100.00%

582.99

74.32%

581.82

74.16%

568.28

74.32%

560.55

73.29%

593.99

75.91%

594.47

74.91%

26.58

3.39%

26.68

3.40%

24.52

3.21%

24.94

3.26%

23.12

2.95%

25.41

3.24%

24.22

3.16%

26.93

3.52%

25.67
24.65

3.28%
3.15%

26.69
26.23

3.36%
3.30%

10.80

1.38%

11.51

1.47%

16.42

2.15%

17.20

2.25%

13.42

1.72%

14.45

1.82%

2.06

0.26%

0.01

0.00%

0.01

0.00%

0.18

0.02%

0.18

0.02%

2.06

0.26%

645.55

82.30%

647.48

82.53%

633.45

82.84%

629.63

82.32%

657.92

84.08%

662.01

83.40%

4.43

0.56%

4.43

0.56%

3.95

0.51%

3.95

0.52%

27.12

3.46%

27.12

3.46%

25.58

3.35%

25.58

3.34%

4.32
24.32

0.55%
3.11%

4.32
25.11

0.54%
3.16%

107.32

13.68%

105.74*

13.47%

101.70

13.30%

105.66*

13.82%

95.90

12.26%

102.19*

12.88%

Remark: * Profit attributable to less Non-controlling interests of the subsidiary 0.2176 Million Baht in 2016, 0.0002 Million Baht in
2017 and 0.0061 Baht in 2018
Other income from Gains on exchange, Gains from sales of current and available-for-sale investments dividends and interest
Other expenses from Loss on exchange, Changes in inventories of raw material and finished goods
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Revenue
In 2018, the company had total revenue of 793.63 million baht increase of 3.77 percent from 2017, which increased
slightly from the last year.

Cost of Goods Sold
Cost of sales for the year 2018 was 594.47 million baht increase of 6.05% from 2017, due to the increase in product
costs in accordance with the overall market conditions.

Selling and Administrative Expenses
Total of expenses relating sales activities in 2018 is more than the amount in 2017 at 7.04%, to show 26.69 million Baht from
24.94 miliion Baht. This is because of marketing and advertising expenses for marketing for finished products.
Management expenses in 2018 decreases 7.83% from 44.13 million Baht to 40.68 million Baht as a result of the
decrease in main expenses such as executive compensation in 2018, equal to 14.45 million baht, decreased from the previous
year. 2017 accounted for 16.00% due to changes in management personnel.
Corporate income tax in 2018 was 25.11 million baht, a decrease of 1.83 percent from 2017.

Net Profit and Profitability
In 2018, single operating profit accounts for 95.90 million Baht, comparing to 2017 at 101.70 million Bath. This is
5.71% or 5.80 million Baht less. Company’s corporate financial budget has net profits 102.19 million Baht, decreasing 3.48
million Baht or 3.29% from previous year. This is because the higher cost of sales due to higher product prices in accordance
with the overall market conditions.

Key Financial Ratios
In 2018, the company had a gross profit margin of 24.08 percent, decreased from the year 2017 with a gross profit
margin of 25.05 percent, since in 2018, the cost of sales has increased from product prices according to the overall market
conditions.
Return on Asset in 2018 amounted to 13.19%, reduced from 2017 by 12.94%.
Return on Equity in 2018 amounted to 14.07%, reduced from 2017 by 17.54%
Both returns decreased from 2017 because the increase in shareholders by 13.87% which resulted from the increase of
paid capital from the use of conversion right of (GIFT-W1).
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Financial Status
2016

Separate
Million
%
Baht

2017

Consolidated
Million
%
Baht

Separate
Million
%
Baht

2018

Consolidated
Million
%
Baht

Separate
Million
%
Baht

Consolidated
Million
%
Baht

Cash and cash
equivalents

289.57

33.93%

299.44

35.43%

272.67

28.92%

298.28

31.76%

359.32

34.19%

393.33

37.24%

Trade account
receivable-net
Inventories
Other current assets
Available-for-sale
investments
Investment in
subsidiary company
Property, Plant and
Equipment
Intangible assets

179.05

20.98%

179.06

21.19%

225.77

23.95%

226.07

24.07%

203.29

19.35%

202.19

19.14%

128.68

15.08%

128.48

15.20%

127.20

13.49%

129.07

13.74%

168.72

16.06%

178.93

16.94%

5.28

0.62%

6.41

0.76%

2.56

0.27%

3.89

0.41%

5.38

0.51%

6.35

0.60%

113.90

13.35%

113.90

13.48%

87.11

9.24%

87.11

9.28%

82.93

7.89%

82.93

7.85%

37.80

4.43%

-

-

55.73

5.91%

-

-

59.49

5.66%

-

-

98.94

11.59%

114.22

13.52%

168.57

17.88%

188.41

20.06%

165.04

15.71%

182.67

17.30%

-

-

3.25
-

0.38%
-

2.96

0.32%

2.83
2.96

0.30%
0.33%

6.42

0.61%

2.40
6.77

0.23%
0.64%

0.24

0.02%

0.32

0.04%

0.21

0.02%

0.43

0.05%

0.21

0.02%

0.62

0.06%

853.46

100.00%

845.08

100.00%

942.78

100.00%

939.05

100.00%

1,050.80

100.00%

1,056.19

100.00%

Short-term loans from
financial institution

194.06

22.74%

194.06

22.96%

185.29

19.65%

185.29

19.73%

183.25

17.44%

183.25

17.35%

Trade and other
payables
Other liabilities
Total liabilities
Total shareholders’
equity
Total liabilities and
shareholders’ equity

58.37

6.84%

57.17

6.77%

55.30

5.87%

54.56

5.81%

76.18

7.25%

77.09

7.30%

34.00

3.98%

34.15

4.04%

19.27

2.04%

19.58

2.09%

20.72

1.97%

21.97

2.08%

286.43

33.56%

285.38

33.77%

259.86

27.56%

259.43

27.63%

280.15

26.66%

282.31

26.73%

567.03

66.44%

559.70

66.23%

682.92

72.44%

679.62

72.37%

770.65

73.34%

773.88

73.27%

100.00%

1,050.80

100.00%

1,056.19

100.00%

Deferred Income Tax

Other non-current
assets
Total assets

853.46

100.00%

845.08

100.00%

942.78
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Total Assets
The Company’s total assets as of 2018 amounted to 1,056.19 Million Baht, which increased 117.14 Million Baht
(12.47%) from year to year. The Company’s total assets comprised of 73.93% of current assets and 26.07% of non-current
assets. The increase in total assets was mainly due to increased cash and bank deposits from the exercise of warrants (GIFTW1) in the amount of 142 million baht and inventories that increased from 2017, representing 38.63%. Because the product has
a reserve for alcohol products for sufficient distribution.

Total Liabilities
The Company’s total liabilities as of 2018 amounted to 282.31 Million Baht, increased by 22.88 Million Baht or
(8.82%) from previous year. The Company’s liabilities consist of current liabilities accounted for 97.63% and 2.37% of noncurrent liabilities. Current liabilities of the Company are short-term loans from financial institutions, trade payables and other
payables. Non-current liabilities of the Company are installment contracts, long-term employees’ benefits and deferred income
tax.

The Shareholders’ Equity
The Company’s equity as of 2018 amounted to 773.88 Million Baht, increased from 2017 by 94.26 Million Baht, or
increased by 13.87%. The main reason is from the continuous growth of company operating net profit, and the increase in paid
capital from the use of conversion right of (GIFT-W1)

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 Increase (Decrease)
Cash and Cash equivalents at end of year

2016
(Consolidated)
Million Baht
132.64

2017
(Consolidated)
Million Baht
131.24

2018
(Consolidated)
Million Baht
127.29

103.09

47.83

103.58

(0.04)

(76.73)

(10.26)

(16.08)

27.74

1.74

86.97
299.44

(1.16)
298.28

95.05
393.33

Remark: Cash flow statements only show the summary
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Cash Flow
Year 2018, the company had cash flow from operations of 103.58 million baht, increased from 2017, equal to 55.75
million baht, equivalent to 116.56 percent, mainly due to the decrease in trade accounts receivable and inventories which
increased both in quantity from reserve products for sale and in terms of price from higher product costs according to overall
market conditions
The Company’s net cash flows from investing activities in 2018 accounted for 10.26 Million Baht, decrease of
66.47 million baht from the year 2017, mainly due to the decrease in cash received from selling investment in available-for-sale
securities and last year. (2017) The Company has invested in land worth 74.54 million baht. Net cash from financing activities
was 1.74 million baht, a decrease of 26.00 million baht from 2017, mainly due to the repurchasing the company’s own shares is
for financial management purposes 53.11 million baht and 84.99 million baht dividend amount.
The aforementioned net cash flows of the Company result in the balance of cash and bank’s deposit of 393.33
Million Baht.
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Gratitude Infinite Public Company Limited
and its subsidiaries
Report and consolidated financial statements
31 December 2018
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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 3 1 December 2 0 1 8 , 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 2 018, their financial performance
and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of
the Financial Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with
the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting
Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other
ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Emphasis of matters

I draw attention to Note 24 to the consolidated financial statements regarding major customers.
For the year ended 31 December 2018, the sales revenues of the Company and its subsidiary
amounting to Baht 211 million were derived from two major customers. Directors of these major
customers are shareholders of the Company who are on the list of first 30 shareholders.
My opinion is not modified in respect of this matter.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most
significance in my audit of the financial statements of the current period. These matters were
addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my
opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of
the Financial Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly,
my audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures,
including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit
opinion on the accompanying financial statements as a whole.
Key audit matters and how audit procedures respond to 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 2018, the Group recognised revenue from sales of Baht
783 million, representing 99 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.
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In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated.
When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement
therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction
of the misstatement.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
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.
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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.
I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

Isaraporn Wisutthiyan
Certified Public Accountant (Thailand) No. 7480

EY Office Limited
Bangkok: 27 February 2019

145

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position
As at 31 December 2018
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2018

Separate financial statements

2017

2018

2017

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

393,332,775

298,279,227

359,320,512

272,669,290

Trade accounts receivable

6, 8

202,198,414

226,070,516

203,287,031

225,766,192

9

178,926,727

129,071,249

168,723,338

127,198,405

6,352,178

3,887,142

5,377,906

2,562,078

780,810,094

657,308,134

736,708,787

628,195,965

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

10

82,925,000

87,110,000

82,925,000

87,110,000

Investments in subsidiaries

11

-

-

59,493,900

55,734,700

Property, plant and equipment

12

182,666,182

188,411,068

165,043,170

168,569,295

Intangible assets

13

2,397,870

2,826,060

-

-

Deferred tax assets

21

6,768,900

2,957,612

6,422,803

2,957,612

620,212

437,421

211,009

210,509

275,378,164

281,742,161

314,095,882

314,582,116

1,056,188,258

939,050,295

1,050,804,669

942,778,081

14

183,253,276

185,285,254

183,253,276

185,285,254

6, 15

77,093,431

54,563,597

76,179,856

55,299,650

652,536

617,852

652,536

617,852

12,482,403

11,840,807

11,757,717

11,840,807

Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets
Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Trust receipts
Trade and other payables

Current portion of liabilities under hire purchase agreements16
Income tax payable
Other current liabilities

2,148,718

917,123

1,714,954

659,085

275,630,364

253,224,633

273,558,339

253,702,648

16

185,011

837,546

185,011

837,546

17

6,494,996

5,369,480

6,414,926

5,319,071

6,680,007

6,207,026

6,599,937

6,156,617

282,310,371

259,431,659

280,158,276

259,859,265

Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under hire purchase agreements
- net of current portion
Provision for long-term employee benefits
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)
As at 31 December 2018
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2018

Separate financial statements

2017

2018

2017

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

412,811,723

341,732,217

412,811,723

341,732,217

151,775,583

80,696,077

151,775,583

80,696,077

-

-

Issued and fully paid up
412,811,723 ordinary shares of Baht 1 each
(2017: 341,732,217 ordinary shares of Baht 1 each)
Share premium
Other deficits
Deficits on change in the shareholding percentage
in subsidiaries
Treasury shares

(1,164,502)

(1,164,502)

18

(53,113,332)

-

(53,113,332)

-

Appropriated - statutory reserve

19

32,900,000

28,100,000

32,900,000

28,100,000

Appropriated - treasury shares reserve

18

53,113,332

-

53,113,332

-

196,679,131

237,390,611

192,577,784

239,586,197

Retained earnings

Unappropriated
Other components of shareholders' equity

(19,418,697)

Equity attributable to owners of the Company

773,583,238

679,558,728

770,646,393

682,918,816

294,649

59,908

-

-

773,877,887

679,618,636

770,646,393

682,918,816

1,056,188,258

939,050,295

1,050,804,669

942,778,081

-

-

-

-

Non-controlling interests of the subsidiary
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(19,418,697)

(7,195,675)
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2018

2017

Separate financial statements
2018

2017

Profit or loss:
Revenues
Sales

783,066,018

747,909,926

772,112,650

747,851,136

2,758,706

1,850,129

2,757,578

1,850,129

931,293

10,328,848

931,293

10,328,848

6,870,233

4,733,638

6,652,329

4,651,153

793,626,250

764,822,541

782,453,850

764,681,266

594,469,045

560,552,975

593,993,680

568,276,000

Selling and distribution expenses

26,690,726

24,936,029

25,667,111

24,517,304

Administrative expenses

40,676,025

44,129,478

38,080,450

40,649,041

178,415

12,413

178,416

12,413

Total expenses

662,014,211

629,630,895

657,919,657

633,454,758

Profit before finance cost and income tax expenses

131,612,039

135,191,646

124,534,193

131,226,508

Other income
Gains on exchange
Gains from sales of available-for-sale investments

10

Others
Total revenues
Expenses
Cost of sales

Other expenses

Finance cost

(4,317,962)

Profit before income tax expenses
Income tax expenses

21

Profit for the year

(3,951,946)

(4,317,962)

(3,951,946)

127,294,077

131,239,700

120,216,231

127,274,562

(25,106,733)

(25,575,640)

(24,319,761)

(25,575,640)

102,187,344

105,664,060

95,896,470

101,698,922

Other comprehensive income:
Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods:
Loss on revaluation of available-for-sale investments

10

(15,278,777)

(32,209,008)

(15,278,777)

(32,209,008)

Less: Income tax effect

21

3,055,755

6,441,802

3,055,755

6,441,802

(12,223,022)

(25,767,206)

(12,223,022)

(25,767,206)

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

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

21

-

3,412,941
(682,588)

-

3,412,941
(682,588)

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

Other comprehensive income for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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2,730,353

-

2,730,353

89,964,322

82,627,207

83,673,448

78,662,069

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
Note

2018

2017

Separate financial statements
2018

2017

Profit attributable to:
Equity holders of the Company

102,193,403

Non-controlling interests of the subsidiaries

(6,059)

105,664,352

95,896,470

101,698,922

83,673,448

78,662,069

(292)

102,187,344

105,664,060

89,970,381

82,627,499

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

Earnings per share

(6,059)

(292)

89,964,322

82,627,207

0.26

0.33

0.25

0.32

0.26

0.27

0.25

0.26

23

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

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

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

Total comprehensive income for the year

acquisition of investment in subsidiary (Note 11)

150

-

Total comprehensive income for the year

acquisition of investment in subsidiary (Note 11)

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

412,811,723

-

Statutory reserve (Note 19)

Balance as at 31 Decemebr 2018

-

71,079,506

-

-

Dividends payment (Note 26)

exercised warrants (Note 22)

Ordinary shares issuance from

to treasury shares reserve (Note 18)

Transferred unappropriated retained earnings

Treasury shares purchased during the period (Note 18)

-

-

Other comprehensive income for the year

Increase in non-controlling interests of subsidiary from

-

Profit for the year

341,732,217

Balance as at 1 January 2018

-

341,732,217

Statutory reserve (Note 19)

Balance as at 31 Decemebr 2017

-

39,045,500

Dividends payment (Note 26)

exercised warrants (Note 22)

Ordinary shares issuance from

-

-

Increase in non-controlling interests of subsidiary from

-

Other comprehensive income for the year

151,775,583

-

-

71,079,506

-

-

-

-

-

-

80,696,077

80,696,077

-

-

39,045,500

-

-

-

-

41,650,577

(1,164,502)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,164,502)

(1,164,502)

-

-

-

-

-

-

-

(1,164,502)

in subsidiaries

Share premium

share capital

302,686,717

the shareholding percentage

fully paid-up

Other deficits
Deficits on change in

Issued and

Profit for the year

Balance as at 1 January 2017

For the year ended 31 December 2018

Statement of changes in shareholders' equity

Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries

(53,113,332)

-

-

-

-

(53,113,332)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Treasury shares

32,900,000

4,800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

28,100,000

28,100,000

5,100,000

-

-

-

-

-

-

23,000,000

statutory reserve

Appropriated -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53,113,332

-

-

-

53,113,332

Appropriated treasury shares
reserve

Retained earnings

Equity attributable to owners of the Company

196,679,131

(4,800,000)

(84,991,551)

-

(53,113,332)

-

-

102,193,403

-

102,193,403

237,390,611

237,390,611

(5,100,000)

(40,862,574)

-

-

108,394,705

2,730,353

105,664,352

174,958,480

Unappropriated

Consolidated financial statements

(19,418,697)

-

-

-

-

-

-

(12,223,022)

(12,223,022)

-

(7,195,675)

(7,195,675)

-

-

-

-

(25,767,206)

(25,767,206)

-

18,571,531

investments

available-for-sale

in values of

Surplus (deficit) on changes

(19,418,697)

-

-

-

-

-

-

(12,223,022)

(12,223,022)

-

(7,195,675)

(7,195,675)

-

-

-

-

(25,767,206)

(25,767,206)

-

18,571,531

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity
Other comprehensive income
Total equity

773,583,238

-

(84,991,551)

142,159,012

-

(53,113,332)

-

89,970,381

(12,223,022)

102,193,403

679,558,728

679,558,728

-

(40,862,574)

78,091,000

-

82,627,499

(23,036,853)

105,664,352

559,702,803

the Company

owners of

attributable to

294,649

-

-

-

-

-

240,800

(6,059)

-

(6,059)

59,908

59,908

-

-

-

60,200

(292)

-

(292)

-

the subsidiaries

interests of

to non-controlling

Equity attributable

-

773,877,887

-

(84,991,551)

142,159,012

-

(53,113,332)

240,800

89,964,322

(12,223,022)

102,187,344

679,618,636

-

679,618,636

-

(40,862,574)

78,091,000

60,200

82,627,207

(23,036,853)

105,664,060

559,702,803

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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-

Total comprehensive income for the year
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-

Total comprehensive income for the year

Treasury shares purchased during the period (Note 18)

to treasury shares reserve (Note 18)

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

412,811,723

-

Statutory reserve (Note 19)

Balance as at 31 December 2018

-

71,079,506

Dividends payment (Note 26)

exercised warrants (Note 22)

Ordinary shares issuance from

-

-

Other comprehensive income for the year

Transferred unappropriated retained earnings

-

Profit for the year

341,732,217

Balance as at 1 January 2018

-

341,732,217

Statutory reserve (Note 19)

Balance as at 31 December 2017

-

exercised warrants (Note 22)

Dividends payment (Note 26)

39,045,500

-

Other comprehensive income for the year

Ordinary shares issuance from

Treasury shares

151,775,583

-

-

71,079,506

-

-

-

-

-

80,696,077

80,696,077

-

-

39,045,500

-

-

-

(53,113,332)

-

-

-

-

(53,113,332)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,900,000

4,800,000

-

-

-

-

-

-

-

28,100,000

28,100,000

5,100,000

-

-

-

-

-

23,000,000

53,113,332

-

-

-

53,113,332

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

treasury shares reserve

statutory reserve

41,650,577

share capital

Share premium

Appropriated -

Appropriated -

fully paid-up

302,686,717

Retained earnings

192,577,784

(4,800,000)

(84,991,551)

-

(53,113,332)

-

95,896,470

-

95,896,470

239,586,197

239,586,197

(5,100,000)

(40,862,574)

-

104,429,275

2,730,353

101,698,922

181,119,496

Unappropriated

Separate financial statements

Issued and

Profit for the year

Balance as at 1 January 2017

For the year ended 31 December 2018

Statement of changes in shareholders' equity

Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries

(19,418,697)

-

-

-

-

-

(12,223,022)

(12,223,022)

-

(7,195,675)

(7,195,675)

-

-

-

(25,767,206)

(25,767,206)

-

18,571,531

investments

available-for-sale

in values of

Surplus (deficits) on changes

comprehensive income

Other

(19,418,697)

-

-

-

-

-

(12,223,022)

(12,223,022)

-

(7,195,675)

(7,195,675)

-

-

-

(25,767,206)

(25,767,206)

-

18,571,531

equity

of shareholders'

other components

Total

Other components of shareholders' equity

-

770,646,393

-

(84,991,551)

142,159,012

-

(53,113,332)

83,673,448

(12,223,022)

95,896,470

682,918,816

-

682,918,816

-

(40,862,574)

78,091,000

78,662,069

(23,036,853)

101,698,922

567,028,321

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Consolidated financial statements
2018

2017

Separate financial statements
2018

2017

Cash flows from operating activities
Profit before tax

127,294,077

131,239,700

120,216,231

127,274,562

9,974,614

9,968,021

6,864,910

7,362,701

Adjustments to reconcile profit before tax to net cash
provided by (paid from) operating activities:
Depreciation and amortisation
Reduction (reversal) of cost of inventories to net realisable value

951,325

Gain on sales of available-for-sale investments

(931,293)

(Gain) loss on sales of equipment

110,665

Interest expenses
Interest income
Unrealised gain on exchange
Unrealised loss from forward exchange contracts
Provision for long-term employee benefits

(219,400)
(10,328,848)
(13,321)

951,325
(931,293)
110,665

(219,400)
(10,328,848)
(13,321)

4,317,962

3,951,946

4,317,962

3,951,946

(3,733,335)

(2,080,682)

(3,650,310)

(2,045,880)

(283,936)

(491,719)

(283,936)

(491,719)

212,217

12,413

212,217

12,413

1,125,518

1,297,787

1,095,855

1,247,378

139,037,814

133,335,897

128,903,626

126,749,832

23,872,102

(46,564,340)

Income from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade accounts receivable
Inventories

(50,806,803)

Other current assets

(2,467,124)

Other non-current assets

(182,791)

(371,387)
2,520,800
(108,911)

22,479,161

(46,268,157)

(42,476,258)

1,704,065

(2,817,916)

2,717,149

(500)

29,001

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

22,645,180

(2,472,608)

21,031,932

(2,939,614)

1,256,149

(7,381,159)

1,079,513

(7,486,051)

133,354,527

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.

152

78,958,292

128,199,558

74,506,225

(4,574,502)

(4,040,033)

(4,574,502)

(4,040,033)

(25,200,901)

(27,090,825)

(24,791,607)

(27,090,825)

103,579,124

47,827,434

98,833,449

43,375,367
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Gratitude Infinite Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2018
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 11 October 2016, issued under the Accounting
Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of
the Company. The financial statements in English language have been translated from
the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.

2.2

Basis of consolidation
a)

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

Lavish Laboratory Company
Limited
Ligit Company Limited

Nature of business

Production and distribution of

incorporation

Shareholding percentage
2018

2017

Percent

Percent

Thailand

99.99

99.99

Thailand

99.99

99.99

Thailand

93.98

93.98

supplementary
Selling oil-refinery equipment
and power plant equipment

Natural Gift Society Company
Limited

Selling pharmaceutical and
medical products, fragrances
and skincare-cosmetics, and
supplements
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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 standard that became effective in the current year
During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised financial
reporting standards and interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal
years beginning on or after 1 January 2018. These financial reporting standards were
aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards
with most of the changes and clarifications directed towards disclosures in the notes to
financial statements. The adoption of these financial reporting standards does not have
any significant impact on the Company and its subsidiaries’ financial statements.
(b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning
on or after 1 January 2019
The Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new financial
reporting standards and interpretations (revised 2018) which are effective for fiscal
years beginning on or after 1 January 2019. These financial reporting standards were
aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards
with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing
accounting guidance for users of the standards.
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The management of the Company and its subsidiaries believe that most of the revised
financial reporting standards will not have any significant impact on the financial statements
when they are initially applied. However, the new standard involves changes to key
principles, as summarised below.
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related
Interpretations.
TAS 11 (revised 2017)

Construction contracts

TAS 18 (revised 2017)

Revenue

TSIC 31 (revised 2017)

Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services

TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes
TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate
TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of Assets from Customers

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall
within the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for
revenue arising from contracts with customers, with revenue being recognized at an amount
that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for
transferring goods or services to a customer. The standard requires entities to exercise
judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when
applying each step of the model.
The management of the Company and its subsidiaries believe that this standard will not have
any significant impact on the financial statements when it is initially applied.
(c)

Financial reporting standards related to financial instruments that will become
effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2020
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a set of TFRSs
related to financial instruments, which consists of five accounting standards and
interpretations, as follows:
Financial reporting standards:
TFRS 7

Financial Instruments: Disclosures

TFRS 9

Financial Instruments
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Accounting standard:
TAS 32

Financial Instruments: Presentation

Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 16

Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

TFRIC 19

Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the
classification of financial instruments and their measurement at fair value or amortised
cost (taking into account the type of instrument, the characteristics of the contractual
cash flows and the Company’s business model), calculation of impairment using the
expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations
regarding the presentation and disclosure of financial instruments. When the TFRSs
related

to

financial

instruments

are

effective,

some

accounting

standards,

interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.
The management of the Company and its subsidiaries is currently evaluating the impact
of these standards to the financial statements in the year when they are adopted.
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.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.

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.
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4.3

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

4.4

Inventories
Finished goods are valued at the lower of cost (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 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.

b)

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:

157

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

Buildings and building improvements

-

20

years

Machinery and equipment

-

3 - 10

years

Furniture and office equipment

-

3-5

years

Motor vehicles

-

5

years

No depreciation is provided on land and assets under installation.
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.
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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.
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 defined benefit plan 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.

Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at
times requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters
that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and
disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgements and
estimates are as follows:
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future
salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
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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

2018

2017

2018

Transfer pricing policy

2017

Transactions with parent company
Sales of finished goods

7

-

7

-

Similar to market price

Purchases of finished goods

9,050

9,574

9,050

9,574

Similar to market price

Warehouse rental expenses

622

470

622

470

Contract price

-

81

-

81

Contract price

45,627

23,166

45,627

23,166

Declared rate

Sales of finished goods

-

-

27,143

1,995

Similar to market price

Purchases of finished goods

-

-

7,654

355

Similar to market price

Manufacturing service

-

-

45

9,450

Mutual agreed

Purchases of equipment

-

-

21

-

Mutual agreed

50

-

50

-

Mutual agreed

Utilities expenses
Dividend
Transaction with subsidiaries
(eliminated from the consolidated
financial statements)

Transactions with related companies
Purchases of finished goods
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As at 31 December 2018 and 2017, the balances of the accounts between the Company
and those related parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2018

2017

2017

Trade accounts receivable - related parties (Note 8)
Parent company
Union Petrochemical Public Company Limited

7

397

7

-

-

-

4,411

339

6

-

-

-

13

397

4,418

339

2,077

3,101

2,077

3,101

-

-

1,899

1,959

54

-

54

-

2,131

3,101

4,030

5,060

53

117

53

117

Lavish Laboratory Company Limited

-

-

16

-

Natural Gift Society Company Limited

-

-

64

-

Directors

683

307

683

302

Total other payables - related parties

736

424

816

419

Subsidiary
Lavish Laboratory Company Limited
Directors
Total trade accounts receivable - related parties

Trade accounts payable - related parties (Note 15)
Parent company
Union Petrochemical Public Company Limited
Subsidiary
Lavish Laboratory Company Limited
Related company
Lion Asia (Thailand) Company Limited
Total trade accounts payables - related parties

Other payables - related parties (Note 15)
Parent company
Union Petrochemical Public Company Limited
Subsidiary
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Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2018 and 2017, the Company and its subsidiaries had
employee benefit expenses of their directors and management as below.
(Unit: Thousand Baht)

Short-term employee benefits

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

14,449

17,202

13,415

16,421

704

723

674

673

15,153

17,925

14,089

17,094

Post-employment benefits
Total

7.

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)

Cash

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2018

2017

2017

266

33

42

30

Bank deposits

393,067

298,246

359,279

272,639

Total

393,333

298,279

359,321

272,669

As at 31 December 2018, bank deposits in saving accounts and fixed deposits carried
interests between 0.125 and 1.250 percent per annum (2017: between 0.125 and 1.000
percent per annum).
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8.

Trade accounts receivable
The outstanding balances of trade accounts receivable as at 31 December 2018 and 2017
are aged, based on due date, as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2018

2017

2017

Trade accounts receivable - related parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due

7

-

1,383

187

6

397

3,035

152

13

397

4,418

339

142,893

130,771

140,291

130,530

59,161

94,377

58,447

94,371

89

526

89

526

208

166

208

166

202,351

225,840

199,035

225,593

Past due
Up to 3 months
Total trade accounts receivable - related parties
Trade accounts receivable - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful accounts

(166)

(166)

(166)

(166)

Total trade accounts receivable
- unrelated parties, net
Total trade accounts receivables - net
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9.

Inventories
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Reduction of cost
of inventories to
Cost
2018
Raw materials

realisable value
2017

2018

1,164

Finished goods

133,415

106,637

Goods in transit

39,840

20,429

-

Packing materials

2,780

1,053

Work in progress

174

Total

-

2018
-

2017

3,958

1,164

132,156

106,329

-

39,840

20,429

-

-

2,780

1,053

74

-

-

174

74

22

-

-

19

22

129,379

(1,259)

(308)

178,927

129,071

19
180,186

Inventories - net

2017

3,958

Supplies

net

(1,259)

(308)

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

realisable value

2018

2017

Finished goods

129,704

106,731

Goods in transit

39,840

20,428

-

438

347

169,982

127,506

Packing materials
Total

net

2018

Inventories - net

2017

2018

2017

128,445

106,423

-

39,840

20,428

-

-

438

347

(1,259)

(308)

168,723

127,198

(1,259)

(308)

During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 0.95 million to
reflect the net realisable value. This was included in cost of sales. (2017: The Company
reversed the write-down of cost of inventories by Baht 0.22 million, and reduced the amount
of inventories recognised as cost of sales during the year.)
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10.

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

Cost

investments

2018

2017

2018

2017

Available-for-sale securities

107,198

96,105

(24,273)

Total

107,198

96,105

(24,273)

Carrying amount
2018

2017

(8,995)

82,925

87,110

(8,995)

82,925

87,110

Available-for-sale investments 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 investments 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 2018 and 2017, the movements of available-for-sale
investments are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated/Separate financial statements
2018

2017

Book value as at 1 January - net

87,110

113,897

Acquisition during the year

24,537

102,802

(13,443)

(97,380)

(15,279)

(32,209)

82,925

87,110

Disposal during the year
Loss on changes in value of available-for-sale
investments
Book value as at 31 December - net
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During the year ended 31 December 2018 and 2017, the Company has realised gain on
available-for-sale investments and unrealised loss on changes in value of available-for-sale
investments as follow:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated/Separate
financial statements
2018

2017

Profit or loss:
Realised gain on sales of available-for-sale investments

931

10,329

931

10,329

(14,348)

(21,880)

(931)

(10,329)

(15,279)

(32,209)

Other comprehensive income:
Loss on changes in value of available-for-sale investments
Loss recognised in shareholders’ equity
Transferred to profit or loss due to disposals

11.

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

Paid-up capital
2018

Lavish Laboratory Company Limited

2017

Shareholding percentage
2018

2017

(percent)

(percent)

on cost method
2018

2017

50,000

50,000

99.99

99.99

49,796

49,796

Ligit Company Limited

5,000

5,000

99.99

99.99

4,999

4,999

Natural Gift Society Company Limited

5,000

1,000

93.98

93.98

4,699

940

59,494

55,735

Total investments in subsidiaries

Lavish Laboratory Company Limited
On 10 August 2017, the Company’s Board of Directors’ Meeting approved the additional
investment in subsidiary, Lavish Laboratory Company Limited, amounting to Baht 17 million
to maintain the existing shareholding since the subsidiary increase its registered capital from
Baht 33 million (330,000 ordinary shares of Baht 100 each) to Baht 50 million (500,000
ordinary shares of Baht 100 each).
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Natural Gift Society Company Limited
On 18 December 2017, the Company’s Board of Directors’ Meeting approved the investment in
ordinary shares of Natural Gift Society Company Limited, taking up holdings of 93.98% of its
registered share capital. Natural Gift Society Company Limited was registered with Ministry of
Commerce on 26 December 2017, with a registered, issued and fully paid share capital of Baht 1
million (10,000 ordinary shares of Baht 100 each).
On 23 February 2018, the Company’s Board of Directors’ Meeting approved the additional investment
in Natural Gift Society Company Limited, a subsidiary, amounting to Baht 3.8 million to maintain the
existing shareholding since the subsidiary increase its registered

capital from Baht 1 million

(10,000 ordinary shares of Baht 100 each) to Baht 5 million (50,000 ordinary shares of Baht 100
each) in the first quarter of this year.
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12.

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

Land

Buildings

Machinery

Furniture,

and building

and

and office

Motor

installation
and under

improvements

equipment

equipment

vehicles

construction

Total

Cost:
1 January 2017

49,043

50,188

40,696

9,125

16,402

-

165,454

Additions

74,540

920

6,213

909

-

1,155

83,737

Disposals

-

-

(229)

-

-

-

(229)

31 December 2017

123,583

51,108

46,680

10,034

16,402

1,155

248,962

Additions

-

2,080

1,284

799

-

155

4,318

Transfer in (out)

-

710

-

-

-

(710)

-

Disposals/write-off

-

-

(804)

(20)

(1,714)

-

(2,538)

31 December 2018

123,583

53,898

47,160

10,813

14,688

600

250,742

1 January 2017

-

13,041

26,654

5,917

5,622

-

51,234

Depreciation for the year

-

2,788

3,640

1,163

1,949

-

9,540

Depreciation on disposals

-

-

(224)

-

-

-

(224)

31 December 2017

-

15,829

30,070

7,080

7,571

-

60,550

Depreciation for the year

-

2,896

3,868

1,228

1,554

-

9,546

Depreciation on disposals/write-off

-

-

(801)

(20)

(1,200)

-

(2,021)

31 December 2018

-

18,725

33,137

8,288

7,925

-

68,075

31 December 2017

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2018

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2017

123,582

35,279

16,610

2,954

8,831

1,155

188,411

31 December 2018

123,582

35,173

14,023

2,525

6,763

600

182,666

Accumulated depreciation:

Allowance for impairment loss:

Net book value:

Depreciation for the year
2017 (Baht 4.5 million included in cost of sales, and the balance in selling and administrative expenses)

9,540

2018 (Baht 5.8 million included in cost of sales, and the balance in selling and administrative expenses)

9,546
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(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Assets under

Land

Buildings

Machinery

Furniture,

installation

and building

and

and office

Motor

and under

improvements

equipment

equipment

vehicles

construction

Total

Cost:
1 January 2017

47,043

40,322

33,988

9,014

16,402

-

146,769

Additions

74,540

-

678

628

-

1,155

77,001

Disposals

-

-

(229)

-

-

-

(229)

121,583

40,322

34,437

9,642

16,402

1,155

223,541

Additions

-

2,080

996

625

-

155

3,856

Transfer in (out)

-

710

-

-

-

(710)

-

Disposals/write-off

-

-

(804)

(20)

(1,714)

-

(2,538)

31 December 2018

121,583

43,112

34,629

10,247

14,688

600

224,859

1 January 2017

-

11,424

24,911

5,875

5,622

-

47,832

Depreciation for the year

-

2,016

2,270

1,128

1,949

-

7,363

Depreciation on disposals

-

-

(224)

-

-

-

(224)

31 December 2017

-

13,440

26,957

7,003

7,571

-

54,971

Depreciation for the year

-

2,074

2,113

1,124

1,554

-

6,865

Depreciation on disposals/write-off

-

-

(801)

(20)

(1,200)

-

(2,021)

31 December 2018

-

15,514

28,269

8,107

7,925

-

59,815

31 December 2017

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2018

1

-

-

-

-

-

1

31 December 2017

121,582

26,882

7,480

2,639

8,831

1,155

168,569

31 December 2018

121,582

27,598

6,360

2,140

6,763

600

165,043

31 December 2017

Accumulated depreciation:

Allowance for impairment loss:

Net book value:

Depreciation for the year
2017 (Baht 3.0 million included in cost of sales, and the balance in selling and administrative expenses)

7,363

2018 (Baht 2.7 million included in cost of sales, and the balance in selling and administrative expenses)

6,865

As at 31 December 2018, the Company had vehicles with net book values amounting to Baht
3.8 million (2017: Baht 4.7 million) which were acquired under hire purchase agreements.
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As at 31 December 2018, 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 20.9 million (2017: Baht 19.4 million).

13.

Intangible assets
Intangible assets of the subsidiary comprised operation licenses. The net book value of
intangible assets as at 31 December 2018 and 2017 in the consolidated financial statements
is presented below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
As at 31 December 2018:
Cost

4,282
(1,884)

Less: Accumulated amortisation

2,398

Net book value

As at 31 December 2017:
Cost

4,282
(1,456)

Less: Accumulated amortisation

2,826

Net book value

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the year 2018 and 2017
is presented below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
2018
Net book value at beginning of year

2,826
(428)

Amortisation

2,398

Net book value at end of year
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3,254
(428)
2,826
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14.

Trust receipts
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated/Separate
Interest rate
2018

financial statements
2017

2018

2017

(percent per annum)
Trust receipts

Market rate plus/

Market rate plus/

minus stipulated

minus stipulated

margin

margin

Total

183,253

185,285

183,253

185,285

As at 31 December 2018, the non-secured short-term credit facilities of the Company which
have not yet been drawn down amounted to approximately Baht 902 million (2017: Baht 897
million).
15.

Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)

Trade payables - related parties (Note 6)

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2018

2017

2017

2,131

3,101

4,030

5,060

63,850

38,651

61,422

37,955

736

424

816

419

Other payables - unrelated parties

1,535

1,693

1,431

1,493

Accrued expenses

8,841

10,695

8,418

10,373

77,093

54,564

76,180

55,300

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

Total trade and other payables
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16.

Liabilities under hire purchase agreements
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated/Separate
financial statements
2018

2017

Liabilities under hire purchase agreements

867

1,547

Less : Deferred interest expenses

(29)

(92)

Total

838

1,455

(653)

(618)

185

837

Less : Portion due within one year
Liabilities under hire purchase agreements
- net of current portion

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 2018
Less than
1 year

1 - 4 years

Future minimum lease payments

680

Deferred interest expenses

(27)

Present value of future minimum lease payments

653

187
(2)
185

Total
867
(29)
838

(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2017
Less than
1 year

1 - 4 years

Future minimum lease payments

680

867

Deferred interest expenses

(62)

(30)

Present value of future minimum lease payments

618

837
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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

financial statements

2018

2018

2017

2017

Provision for long-term employee
benefits at beginning of year

5,369

7,485

5,319

7,485

Current service cost

964

1,050

934

1,000

Interest cost

162

247

162

247

Included in profit or loss:

Included in other comprehensive income:
Actuarial (gain) loss
Demographic assumption changes

-

(2,922)

-

(2,922)

Financial assumptions changes

-

322

-

322

Experience adjustments

-

(813)

-

(813)

Provisions for long-term employee
6,495

benefits at end of year

5,369

6,415

5,319

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

Separate

financial statements

financial statements

2018

2018

Selling and administrative expenses

1,126

2017
1,297

1,096

2017
1,247

As at 31 December 2018, the weighted average duration of the liabilities for long-term
employee benefit is 18 years (2017: 18 years).
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Significant actuarial assumptions are summarised below:
Consolidated/Separate
financial statements
2018

2017

(% per annum)

(% per annum)

Discount rate

3.00

3.00

Future salary increase rate

10.00

10.00

2.84 - 34.38

2.84 - 34.38

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 2018 and 2017 are summarised
below:
(Unit: Million Baht)
Consolidated/Separate financial statements
2018

Discount rate
Salary increase rate

2017

Increase 1%

Decrease 1%

Increase 1%

Decrease 1%

(0.84)

1.00

(0.75)

0.89

0.99

(0.85)

0.82

(0.71)

On 13 December 2018, The National Legislative Assembly passed a resolution approving
the draft of a new Labour Protection Act, which is in the process being published in the Royal
Gazette. The new Labour Protection Act stipulates additional legal severance pay rates for
employees who have worked for an uninterrupted period of twenty years or more. Such
employees are entitled to receive not less than 400 days’ compensation at the latest wage
rate. This change is considered a post-employment benefits plan amendment and the
Company and its subsidiaries have additional liabilities for long-term employee benefits of
Baht 1.7 million (The Company only: Baht 1.7 million). The Company and its subsidiaries will
reflect the effect of the change by recognising past services costs as expenses in the income
statement of the period in which the law is effective.
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18.

Treasury shares and appropriated retained earnings for treasury shares
On 3 July 2018, the Board of Directors’ Meeting of the Company passed a resolution to
approve a program to repurchase up to 12 million shares (par value of Baht 1 each), or
2.91% of the total number of the Company’s issued shares, with a budget of Baht 60 million,
for surplus liquidity management purposes. The Company’s shares are to be repurchased
through the Stock Exchange of Thailand over a period of 6 months, from 18 July 2018 to 17
January 2019, and can be resold for a period of 6 months after the completion of the share
repurchase process.
During the year 2018, the Company had purchased back 11.71 million ordinary share
(par value of Baht 1 each), or 2.84% of the total number of issued and fully paid up shares,
for a total of Baht 53.11 million.
According to letter No. Gor Lor Tor. Chor Sor. (Vor) 2/2548 of the Office of the Securities
and Exchange Commission concerning the acquisition of treasury shares, dated
14 February 2005, a public limited company may purchase back treasury shares in an amount
not exceeding the amount of its retained earnings and is to appropriate an equal amount of
retained earnings to a reserve for treasury shares, which must be maintained until the
Company either sells the treasury shares or reduces its paid-up share capital by

an

amount equal to the value of the treasury shares which it was unable to sell.
As at 31 December 2018, the Company allocated unappropriated retained earnings to
a reserve for treasury shares amounting to Baht 53.11 million.
19.

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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20.

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

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

Salary, wages and other employee benefits

22,274

21,147

21,032

20,712

Directors and executive’s remuneration (Note 6)

15,153

17,925

14,089

17,094

9,546

9,540

6,865

7,363

428

428

-

-

642,478

562,414

611,543

560,771

28,621

975

22,022

2,550

2,631

2,512

2,631

2,493

10,032

9,942

9,524

9,936

Depreciation (Note 12)
Amortisation of intangible assets (Note 13)
Purchase of raw materials and finished goods
Changes in inventories of raw material and finished goods
Rental expenses from operating lease agreements
Transportation expenses

21.

Consolidated

Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2018 and 2017 are made up as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

25,862

25,781

24,729

25,781

(755)

(205)

(409)

(205)

25,107

25,576

24,320

25,576

Current income tax:
Current income tax charge
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
temporary differences
Income tax expense reported in the statement
of comprehensive income
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The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the
years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2018

2017

2017

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

3,056

Deferred tax relating to actuarial gain

6,442

3,056

3,056

(683)
5,759

6,442

-

(683)

3,056

5,759

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

2018

2017

2018

2017

127,294

131,240

120,216

127,275

20%

20%

20%

20%

25,459

26,248

24,043

25,455

(140)

(829)

-

-

Accounting profit before tax multiplied by
income tax rate
Temporary differences and tax loss which was
unrecognised to deferred tax assets
Utilisation of previously unrecognised
deferred tax assets

(363)

-

-

-

316

169

283

120

(6)

1

(6)

1

(159)

(13)

-

-

151

157

277

121

25,107

25,576

24,320

25,576

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 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Statement of financial position

Allowance for doubtful accounts

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2018

2017

2017

33

33

33

33

Allowance for diminution in value of inventories

252

62

252

62

Gain on sales of inventories to subsidiary

124

-

-

-

The difference from depreciation - buildings

216

-

-

-

Provision for long-term employee benefits

1,289

1,064

1,283

1,064

Loss on revaluation of available-for-sale investments

4,855

1,799

4,855

1,799

Total

6,769

2,958

6,423

2,958

As at 31 December 2018, the subsidiaries have deductible temporary differences and
unused tax losses totaling Baht 0.1 million (2017: Baht 2.7 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.
The unused tax losses amounting to Baht 0.2 million will expire by 2023.
22.

Warrants
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 27 April 2018.
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On 28 April 2017, the Company received subscriptions of Baht 2 per share for the additional
ordinary shares arising from the exercise of 17,462,305 warrants (GIFT-W1), for a total of Baht
34,924,610. The Company registered the resulting increase of Baht 17,462,305 in its capital
with the Ministry of Commerce on 17 May 2017 and the Stock Exchange of Thailand listed
the shares on 19 May 2017.
On 31 October 2017, the Company received subscriptions of Baht 2 per share for
the additional ordinary shares arising from the exercise of 21,583,195 warrants (GIFT-W1), for
a total of Baht 43,166,390. The Company registered the resulting increase of Baht 21,583,195
in its capital with the Ministry of Commerce on 9 November 2017 and the Stock Exchange of
Thailand listed the shares on 14 November 2017.
On 27 April 2018, the Company received subscriptions of Baht 2 per share for the additional
ordinary shares arising from the last exercise of 71,079,506 warrants (GIFT-W1), for a total of
Baht 142,159,012. The Company registered the resulting increase of Baht 71,079,506 in its
capital with the Ministry of Commerce on 4 May 2018 and the Stock Exchange of Thailand
listed the shares on 10 May 2018.
23.

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

2018

2017

2018

2017

2018

2017

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Baht)

(Baht)

Baht)

Baht)

shares)

shares)

102,193

105,664

389,638

318,122

-

75,549

389,638

393,671

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

0.26

0.33

0.26

0.27

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

102,193

105,664

Separate financial statements

Profit for the period

Weighted average

Earnings

number of ordinary shares

per share

2018

2017

2018

2017

2018

2017

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Baht)

(Baht)

Baht)

Baht)

shares)

shares)

101,699

389,638

318,122

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

95,896

0.25

0.32

0.25

0.26

Effect of dilutive potential ordinary shares
-

Warrants (GIFT-W1)

75,549

Diluted earnings per share
Profit attributable to ordinary shareholders
assuming the conversion of warrants to
ordinary shares

95,896
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24.

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 year ended 31 December 2018, the sales revenues of the Company and its
subsidiary amounting to Baht 211 million were derived from two major customers. Directors
of these major customers are shareholders of the Company who are on the list of first 30
shareholders (as at 31 December 2018). The selling prices, collections, and credit terms
which the Company and its subsidiary have with such major customers are similar to other
customers of the Company and its subsidiary.

25.

Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance
with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to
the fund monthly at the rate of 2 - 10 percent of basic salary. The fund, which is managed
by Krungsri Asset Management Co., Ltd., will be paid to employees upon termination in
accordance with the fund rules. The contributions for the year 2018 amounting to
approximately Baht 1.0 million (2017: Baht 1.1 million) were recognised as expenses.

26.

Dividends
Dividends

Final dividends for 2016

Approved by

Total dividends

Dividend per share

(Million Baht)

(Baht)

Annual General Meeting of
the shareholders held on
18 April 2017

Final dividends for 2017

40.86

0.14

84.99

0.21

Annual General Meeting of
the shareholders on
30 April 2018
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27.

Commitments and contingent liabilities

27.1 Operating lease commitments
The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of
warehouse and service agreements. The terms of the agreements are generally between 1
and 3 years.
As at 31 December 2018 and 2017, future minimum lease payments required under these
non-cancellable operating leases contracts were as follows.
(Unit: Million Baht)
2018

2017

In up to 1 year

3

1

In over 1 and up to 3 years

1

-

Payable:

27.2 Bank guarantees
a)

As at 31 December 2018, there were outstanding bank guarantees of Baht 11 million
(2017: Baht 11 million) issued by banks on behalf of the Company in respect of certain
performance bonds as required in the normal course of its business. These letters of
guarantee are to guarantee payments due to creditors.

b)

As at 31 December 2018, the Company had outstanding commitments under the letters
of credit with foreign suppliers totaling approximately 1 million US dollars (2017: 1 million
US dollars).

28.

Fair value hierarchy
As at 31 December 2018, 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

82.9

-

-

82.9

-

0.2

-

0.2

Assets measured at fair value
Available-for-sale investments (Note 10)
Assets disclosed at fair value
Foreign currency forward contracts
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29.

Financial instruments

29.1 Financial risk management
The Company and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting
Standard No.107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally
comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, 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 and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade
accounts receivable. The Company and its subsidiaries manage the risk by adopting
appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect to incur
material financial losses. In addition, the Company and its subsidiaries do 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 accounts receivable as stated in the
statement of financial position.
Interest rate risk
The Company and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to their
cash at banks, trust receipts, and liabilities under hire purchase agreements. However,
since most of the Company and its subsidiaries’ 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 2018, 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.
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(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements
Fixed interest rates
Within
1 year
2018

1 - 5 years

2017

2018

2017

Floating

Non-interest

interest rate

bearing

2018

2017

2018

Effective
Total

2017

2018

interest rate

2017

2018

2017

(% per annum)
Financial Assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

-

391.3

287.1

2.0

11.2

393.3

298.3

0.13 - 1.25 0.13 - 1.00

Trade accounts receivable

-

-

-

-

-

-

202.2

226.1

202.2

226.1

-

-

-

-

-

-

82.9

87.1

82.9

87.1

-

-

-

-

391.3

287.1

287.1

324.4

678.4

611.5

Trust receipts

-

-

-

-

183.3

185.3

-

-

183.3

185.3 0.72 - 3.67 1.05 - 2.35

Trade and other payables

-

-

-

-

-

-

77.1

54.6

77.1

0.6

0.6

0.2

0.8

-

-

-

-

0.8

0.6

0.6

0.2

0.8

183.3

185.3

77.7

54.6

261.8

-

-

Available-for-sale

-

investments

-

Financial liabilities

54.6

-

-

Liabilities under hire purchase
agreements

1.4 4.01 - 7.50 4.01 - 7.50
241.3

(Unit: Million Baht)
Separate financial statements
Fixed interest rates
Within
1 year
2018

1 - 5 years

2017

2018

2017

Floating

Non-interest

interest rate

bearing

2018

2017

2018

Effective
Total

2017

2018

interest rate

2017

2018

2017

(% per annum)
Financial Assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

-

357.7

261.6

1.6

11.1

359.3

272.7

0.13 - 1.25 0.13 - 1.00

Trade accounts receivable

-

-

-

-

-

-

203.3

225.8

203.3

225.8

-

-

-

-

-

-

-

-

82.9

87.1

82.9

87.1

-

-

-

-

-

-

357.7

261.6

287.8

324.0

645.5

585.6

Trust receipts

-

-

-

-

183.3

185.3

-

-

183.3

185.3

Trade and other payables

-

-

-

-

-

-

76.2

55.3

76.2

55.3

0.6

0.6

0.2

0.8

-

-

-

-

0.8

1.4

0.6

0.6

0.2

0.8

183.3

185.3

76.2

55.3

260.3

242.0

Available-for-sale
investments

Financial liabilities
0.72 - 3.67 1.05 - 2.35
-

-

Liabilities under hire purchase
agreements
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Foreign currency risk
The exposure to foreign currency risk of the Company arises mainly from trading transactions
that are denominated in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by
entering into forward exchange contracts when they consider appropriate. Generally, the
forward contracts mature within one year.
As at 31 December 2018 and 2017, the balances of financial liabilities denominated in foreign
currencies are summarised below.
Foreign currency

Financial liabilities

Average exchange rate

2018

2017

2018

2017

(Million)

(Million)

US dollar

0.94

0.45

32.45

32.68

Euro

0.20

0.05

37.12

39.03

(Baht per 1 foreign currency unit)

As at 31 December 2018 and 2017, the outstanding of forward exchange contracts of the
Company are summarised below.
2018
Contractual exchange rate

Contractual

Bought amount

Bought

Maturity date

(Million)

(Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar

0.6

31.31 - 32.90

January 2019 - July 2019

Euro

0.1

37.55 - 38.40

January 2019 - March 2019

Foreign currency

2017

Foreign currency

US dollar

Contractual exchange rate

Contractual

Bought amount

Bought

Maturity date

(Million)

(Baht per 1 foreign currency unit)

0.3

32.52 - 33.35

January 2018 - June 2018

29.2 Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or bear
floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from
the amounts presented in statements of financial position. Except investments in availablefor-sale investments of which amount is both presented at cost and at fair value as described
in Note 10 to financial statements.

187

รายงานประจาปี 2561 บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จากัด (มหาชน)

30.

Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has
appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder value.
As at 31 December 2018, the Group's debt-to-equity ratio was 0.37:1 (2017: 0.38:1) and the
Company's was 0.36:1 (2017: 0.38:1).

31.

Events after the reporting period

31.1 As described in Note 18 to the consolidated financial statements, after the reporting period,
the Company had purchased back 0.29 million ordinary share (par value of Baht 1 each), or
0.07% of the total number of issued and fully paid up shares, for a total of Baht 1.07 million.
As a results, as at the auditor’s report date, the Company had totaling 12 million treasury
shares (par value of Baht 1 each), or 2.91% of the total number of issued and fully paid up
shares, for a total of Baht 54.18 million, which is considered complete according to the
approval of share repurchase program.
31.2 On 27 February 2019, the Company’s Board of Directors Meeting No. 1/2019 approved the
following resolutions:
-

To propose to the Annual General Meeting of the Company’s shareholders for the year
2019 for approval to pay a dividend total of Baht 80.16 million, to the shareholders in
respect of the 2018 earnings.

-

To consider an approval for investment in the ordinary shares of TV Direct Public
Company Limited amounting to Baht 50.54 million by purchasing ordinary shares from
the existing shareholders of such company totaling 31,589,994 shares at an exercise
price of 1.60 baht per share.

32.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors
on 27 February 2019.
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