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โรงแรม รอยลั ซิตี (ปินเกลา้)  ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ      
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ที GIFT60/23003 

  วนัที  มีนาคม  

เรือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

  บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   

2.  รายงานประจาํปี  ในรูปแบบซีดีรอม 

3.  ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก 

     วาระหนึง  

4.  ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะทีเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น และกรรมการ 

5.  เงือนไขหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบตัิในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

6.  ประวตัิกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

7.  หนงัสือมอบฉันทะ จาํนวน  แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหนึง) 

8.  แผนทีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี  (“การประชุม”) ในวนัองัคารที    เมษายน   เวลา  .  น. เป็นตน้ไป  ณ.หอ้งปินเกลา้  ชนั  โรงแรม รอยลั ซิตี

(ปินเกลา้) เลขที  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี 

 

วาระท ี1 เรืองทปีระธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เนืองดว้ยประธานกรรมการบริษทัมีเรืองต่างๆ อาทิ รายงานความคืบหน้าการดาํเนินการตามมติที

ประชุมผูถื้อหุน้คราวทีผา่นมา เป็นตน้ ซึงจาํเป็นทีจะแจง้ให้ทีประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

   ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหที้ประชุมรับทราบเรืองต่างๆ 

   การลงมติ วาระนีไม่มีการลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นวาระเพอืทราบ 

 

วาระท ี  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  เมือวนัท ี  เมษายน  

   วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  จัดขึนเมือวนัที  เมษายน  โดยบริษทัฯ ไดจ้ัดทาํ

รายงานการประชุมดงักล่าวเพอืเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพอืพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

   ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดต้รวจทานรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  เมือวนัที  

เมษายน  แลว้ เห็นว่าได้มีการบันทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเห็นควรให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี

รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ทีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครังนี (ตาม

เอกสารแนบ ) 
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   การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี  และรายงานประจําปี 

2559  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และตามขอ้บังคบัของบริษัททีกาํหนดให้

คณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีทีผ่านมา ให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  และรายงาน

ประจาํปีของคณะกรรมการให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาํปี  ทีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ

เชิญประชุมในครังนี (ตามสิงทีส่งมาดว้ย )  

งบแสดงฐานะการเงนิสําหรับปี สินสุดวนัท ี  ธันวาคม  ซึงสรุปสาระสําคัญ ดงัน ี

             ( หน่วย : ลา้นบาท)   
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        (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
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สินทรัพย์รวม (งบการเงนิรวม) 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ สินปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ .  โดยสินทรัพยข์องบริษทัประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวยีนคิดเป็นร้อยละ .  สินทรัพย์

ไม่หมุนเวยีนคิดเป็นร้อยละ .  โดยสินทรัพยร์วมทีเพิมขึนมีสาเหตุหลกัมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ทีเพิมขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ .  เนืองจากบริษทัมียอดขายเพมิขึน และมีการบริหารอายลูุกหนีทีดี

ขึน  และอีกสาเหตคืุอบริษทัมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย เพมิขึนจากปี  เป็นผลมา

จากการบริหารงานดา้นการลงทุนทีมีประสิทธิภาพ 

หนีสินรวม (งบการเงนิรวม) 

หนีสินรวมของบริษทัฯ ณ สินปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ .  โดยหนีสินของบริษทัฯประกอบดว้ยหนีสินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ .  และหนีสินไม่

หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ .  โดยหนีสินหมุนเวียนหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบัน

การเงิน เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน ซึงมีมูลค่าเพมิขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ .   เนืองจากเจา้หนีทรัสตรี์

ซีทส์ และหนีสินหมุนเวยีนอืนทีเพิมขึน สาเหตุมาจากการบริหารเงินสดเพือกนัไวส้าํหรับการขยายกิจการโดย

ใชเ้ครดิตเจ้าหนีทรัสต์รีซีทส์ตามเครดิตเทอมทีไดรั้บ ส่วนหนีสินไม่หมุนเวียนของบริษทัฯประกอบด้วย 

หนีสินตามสญัญาเช่าซือ สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอการตดับญัชี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิรวม) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ สินปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  เท่ากบั .   ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ .  สาเหตหุลกัมาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ทีมีกาํไรสุทธิอยา่งต่อเนือง 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุดวนัท ี  ธันวาคม  ซึงสรุปสาระสําคญั ดงันี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
รายได้ (งบการเงนิรวม) 

ในปี  บริษทัฯมีรายไดร้วมเท่ากบั .   ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ .  สาเหตหุลกัมา

จากแผนการตลาดทีมีประสิทธิภาพ การขยายกลุ่มสินคา้และกลุ่มลูกคา้ใหม่ รวมถึงการติดตามและรักษา

ยอดขายกลุ่มลูกคา้เดิมส่งผลใหบ้ริษทัมียอดขายทีเติบโตขึน  

ในส่วนของรายไดอื้น บริษทัฯมีรายไดอื้นในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ

.  ซึงถือเป็นอตัราส่วนทีค่อนขา้งคงทีจากปีก่อน โดยในปี  บริษทัฯมีกาํไรจากเงินลงทุนชวัคราวและ

หลกัทรัพยเ์ผอืขายเท่ากบั .  ลา้นบาท ดอกเบียรับ เท่ากบั .  ลา้นบาท เงินปันผลรับ .  ลา้นบาท 

รายไดอื้นๆ .  ลา้นบาท 

ต้นทุนขาย (งบการเงินรวม) 

ตน้ทุนขายปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ .  ซึงเพมิขึนเลก็นอ้ยจากปี

ก่อน ซึงสอดคลอ้งกบัยอดขายทีเพมิขึน  
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ค่าใช้จ่าย (งบการเงินรวม) 

ค่าใชจ่้ายในการขายในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ .  ปัจจยั

หลกัมาจากการเพิมขึนของทรัพยากรบุคคลดา้นการตลาด เพือมุง่ขยายฐานลูกคา้และยอดขายให้มากขึนและ

เป็นการเตรียมทรัพยากรบุคคลใหพ้ร้อมต่อการขยายกิจการ โดยในปี  บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย

ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายหลกั ดงันี เงินเดือนฝ่ายการตลาดและฝ่ายคลงัสินคา้ .  ลา้นบาท เงินโบนสัฝ่าย

การตลาดและฝ่ายคลงัสินคา้ .  ลา้นบาท ค่าคอมมิชชนั .  ลา้นบาท ค่าขนส่งสินคา้ .  ลา้นบาท  และ

ค่าใชจ่้ายในการขายอืนๆ .  ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ .  เป็นผล

มาจากการเพมิขึนของค่าใชจ่้ายหลกั ไดแ้ก่  

เงินเดือนพนกังานและสวสัดิการปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ .  

เป็นผลมาจากการเพมิขึนของทรัพยากรบุคคลเพอืรองรับการเติบโตของกิจการ ตามแผนทรัพยากรบุคคลที

วางไว ้ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ .  เนืองจาก

การเพมิขึนของบุคลากรฝ่ายบริหาร และการปรับเพมิของเงินเดือนและค่าเบียประชุมฝ่ายบริหาร 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลงจากปี  คิดเป็นร้อยละ .  ซึงใกลเ้คียง

กับปีก่อนถึงแม้บริษัทจะมียอดซือสินค้าเพิมขึนเล็กน้อย เป็นผลมาจากการบริหารกระแสเงินสดทีมี

ประสิทธิภาพและการต่อรองตน้ทุนทางการเงินกบัธนาคาร เพอืใหบ้ริษทัมีตน้ทุนทางการเงินตาํทีสุด 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ .  สาเหตุ

หลกัมาจากกาํไรสุทธิทีเพิมขึน   

 

กําไรสุทธิและความสามารถในการทาํกําไร 

บริษทัฯมีกาํไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เมือเทียบกบัปี  ทีบริษทัฯมีกาํไร

สุทธิเฉพาะกิจการเท่ากบั .  ลา้นบาท เพมิขึน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  และเมือพจิารณาจากงบ

การเงินรวม ปี  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ .  ลา้นบาท เทียบกบัปี  ทีมีกาํไรสุทธิ .  

ลา้นบาท เพมิขึน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  สาเหตหุลกัมาจาก ตน้ทุนขายทีลดลงจากระบบจดัซือ

สินคา้ทีพยายามสรรหาผูข้ายทีหลากหลายเพอืเปรียบเทียบสินคา้ทงัในเรืองคุณภาพและราคาทีดีทีสุด และ

ยอดขายทีเพิมขึนจากการขยายฐานลูกคา้รายใหม่และสินคา้ใหมที่มีสดัส่วนในการทาํกาํไรขนัตน้มากขึน 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

                                          

 

7 

อตัราส่วนทางการเงนิทสํีาคญั (งบการเงินรวม) 

ในปี  บริษทัฯมีอตัรากาํไรขนัต้นร้อยละ .  เพิมขึนจากปี  ร้อยละ .  เนืองจากในปี  

บริษทัสามารถลดตน้ทุนขายไดม้ากขึนจากการหาผูข้ายรายใหม่ๆเพือเปรียบเทียบคุณภาพราคาสินคา้ ทีดีขึน

รวมถึงการรักษาความสัมพนัธ์ทีดีอยา่งต่อเนืองระหวา่งบริษทัฯกบัผูข้ายรายเดิม ทาํให้บริษทัฯสามารถเจรจา

ต่อรองเพือลดราคาสินค้าได้มากขึน รวมถึงการติดตามการเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด ทาํให้ฝ่ายขายสามารถประมาณการตน้ทุนล่วงหนา้และตงัราคาขายสินคา้เพือรักษา

อตัรากาํไรขนัตน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี   ร้อยละ .   เพิมขึนจาก ปี   ร้อยละ .   

เนืองมาจากกาํไรก่อนดอกเบียและภาษีทีเพิมขึนจากปี  คิดเป็นร้อยละ .   ซึงเป็นผลมาจากตน้ทุนขาย

ทีลดลง การควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารทีดีขึน  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น (ROE) ปี   ร้อยละ .  ลดลงจากปี   ร้อยละ .

เนืองมาจากส่วนของผูถื้อหุน้ทีเพิมขึนร้อยละ .   
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งบกระแสเงนิสดสําหรับปี สินสุดวนัท ี  ธันวาคม  ซึงสรุปสาระสําคัญ ดงัน ี

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
กระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) 

 ปี  บริษทัฯมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี  เท่ากบั .

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  สาเหตุหลกัมาจาก การลดลงของลูกหนีการคา้เนืองมาจากการใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้

รายใหม่ทีรัดกมุมากขึนโดยระยะเวลาการให้เครดิตทีสนัลง    

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน ในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลงจากปี  เท่ากบั .  ลา้น

บาท มีสาเหตุหลกัมาจากในปี  มีการสร้างอาคารสํานักงาน ส่วนเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

.  ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการการชาํระหนีเจ้าหนีสัญญาทรัสต์รีซีทน้อยลงโดยชาํระตามกาํหนด 

เนืองจากตอ้งการกนัเงินเพือสาํรองการขยายงานในอนาคต 

กระแสเงินสดไดม้าใช้ไปรายการขา้งตน้ทงัหมดมีผลทาํให้ในปี  บริษทัฯมียอดคงเหลือเงินสดและเงิน

ฝากธนาคารเท่ากบั .  ลา้นบาท 

 การลงมติ  วาระนีไมมี่การลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นวาระเพอืทราบ  
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วาระท ี  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุดวนัท ี  ธันวาคม   

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และตามขอ้บังคบัของบริษัททีกาํหนดให้

คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนัสินสุดของรอบบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เพือพิจารณา

อนุมติังบการเงิน 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน 

สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม   ซึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

(ปรากฏในรายงานประจาํปี  ตามสิงทีส่งมาดว้ย ) 

การลงมต ิวาระนีตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท ี  พิจารณาอนุมัต ิจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับปี  เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.  และขอ้บังคบัของบริษทั ทีกาํหนดให้ตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของทุนจดทะเบียน  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสําหรับปี  (งบเฉพาะกิจการ) จาํนวน .  ลา้นบาท บริษทัฯ จึงเห็น

ควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาการจดัสรรสาํรองเพอืไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  จาํนวน , ,  บาท ซึงคิดเป็นอตัรา

ร้อยละ .   ของกาํไรสุทธิประจาํปี ส่งผลให้บริษทัฯ มีเงินสาํรองตามกฎหมาย ณ วนัที  ธนัวาคม  เป็นจาํนวน ,000,  บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ  .   ของทุนจดทะเบียน 

 การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท ี  พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯมีนโยบายจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ

สาํรองตามกฎหมาย ทงันีอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลียนแปลงได ้ โดยขึนอยูก่บัความจาํเป็นและความเหมาะสมโดยพจิารณา

จากประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั ทงันี มติของคณะกรรมการบริษทัทีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพอืขออนุมติัต่อที

ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดแ้ละให้

รายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี  (งบเฉพาะกิจการ) จาํนวน .  ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอ

ใหพิ้จารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปี  โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัรา .  บาทต่อหุ้น สาํหรับหุน้สามญัที

ออกจาํหน่ายแลว้จาํนวน , ,  หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน , , .  บาท คิดเป็นอตัราปันผล .  ของกาํไรสุทธิหลงั

หกัเงินสาํรองตามกฎหมาย  และกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที  เมษายน  และให้

รวบรวมรายชือตามมาตรา  ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัที  เมษายน

 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที  พฤษภาคม   
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ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ 

 2557 2558 2559 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.25 0.31 0.35 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.47281* 0.07** 0.135 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 130.84 23.73 38.08 

     *- คณะกรรมการบริษทัเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี  และกาํไรสะสมของปีก่อนๆ จาํนวนทงัสิน , , .  

บาท ทงันีบริษทัฯไดจ่้ายปันผลระหว่างกาลแลว้ตามมติทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครังที /  เมอืวนัที  ธนัวาคม  ในอตัราการ

จ่ายเงินปันผลเท่ากบั .  บาทต่อหุน้ โดยจ่ายเป็นหุน้สามญัเพมิทุน ในอตัรา .  หุน้ต่อ  หุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

, ,  หุน้ปันผล หรือ , ,  บาท (อตัราจ่าย .  บาท/หุน้)และปันผลเป็นเงินสดอีก , , .  บาท คิดเป็น

อตัราการจ่ายเงินสดที .  บาท/หุน้ (จาํนวนหุน้สามญัของบริษทัทงัหมด ณ วนัสินงวด  ธนัวาคม  เท่ากบั , ,  

หุน้) 

 **- คณะกรรมการบริษทัเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี  และกาํไรสะสมของปีก่อนๆ โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด

ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัรา .  บาทต่อหุน้ สาํหรับหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้จาํนวน , ,  หุน้ รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายจาํนวน , , .  บาท คิดเป็นอตัราปันผล .  ของกาํไรสุทธิหลงัหักเงินสาํรองตามกฎหมาย ซึงการจ่ายเงินปันผลทีไม่ตรง

ตามนโยบายปันผลร้อยละ 40 เนืองจากบริษทัประสงคจ์ะเก็บเงินสดไวเ้พอืรองรับการขยายกิจการในอนาคต  

 ทงันีสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  การจ่ายปัน

ผลเป็นเงินสดดงักล่าว จ่ายจากกาํไรสุทธิ ซึงผูถื้อหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลไดใ้นอตัรา 80 ต่อ 20 ตามมาตรา  

ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

 การลงมติ วาระนีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท ี7 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพือใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และขอ้บงัคบัของบริษทั ซึงกาํหนดให้ทีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นประจาํทุกปี 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  โดยไดรั้บความเห็นสมควรและการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั

ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงันี 

 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที   และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์              

เอืออนันต์กุล  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที   และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที   แห่งบริษัท 

สาํนกังาน อี วาย จาํกดั  โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึงมีอาํนาจทาํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี  โดย

บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนของบริษทัฯ   เป็นจาํนวนเงิน 

, , .- บาท ต่อปี  และมีค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ยซึงผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนัเท่ากบั , .- บาท ต่อปี  ซึง

สาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าว ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นจาํนวน  ปี ต่อเนือง 
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รายชือผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตงัผู้สอบบญัชี 

 
   

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษทัย้อนหลัง  ปี 

 
หมายเหตุ  :  ค่าบริการอืนๆ  -ไมมี่-  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษทัย่อย ย้อนหลัง  ปี 

 
หมายเหตุ : ค่าบริการอืนๆ –ไม่มี- 

 การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท ี  พิจารณาแต่งตงักรรมการทคีรบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพอืให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และขอ้บงัคบัของบริษทัซึง กาํหนดวา่ “ในการ

ประชุมสามญัประจาํปีทุกครังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหนึงในสาม ( / ) ถา้จาํนวนกรรมการทีจะออกจากตาํแหน่งตามวาระ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม กรรมการทีออกจากตาํแหน่งนนัอาจถูกเลือกเขา้

มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได”้  โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  มีกรรมการทีออกตามวาระ จาํนวน  ท่าน ไดแ้ก่ ) นาง

กาญจนา  สุวรรณนภาศรี ) นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี  ) นายการุณ ศรีวจิิตรานนท ์ ) นายวษิณุ มีอยู ่

ทงันีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอชือบุคคลเพือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพือนาํเสนอต่อทีประชุมผู ้

ถือหุ้นพิจารณาแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ตามแนวทางทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และตลาด หลกัทรัพยฯ์ กาํหนด และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอชือบุคคลเพือแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และบริษทัได้

สอบถามความสมคัรใจของกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ และสอบถามความจาํนงของผูถื้อหุ้นรายใหญ่เพือเสนอชือกรรมการ

ตวัแทน  โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพิ้จารณากลนักรองก่อนนาํเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ โดยได้

พิจารณาจาก คุณสมบติัการเป็นกรรมการทีไดก้าํหนดไวต้ามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไม่รวมกรรมการทีไดรั้บการเสนอชือ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตงักรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 60 ทงั  ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก

วาระหนึง ดงันี 

 
 ซึงบุคคลทงั  คนเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  โดยประวติัและขอ้มูลของกรรมการทีถูก

เสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง (ตามเอกสารแนบ ) 

 การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน   

 

วาระท ี   พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพือให้เป็นไปตาม พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และขอ้บงัคบัของบริษทั ซึงกาํหนดวา่ “หา้มมิ

ใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั และใหก้รรมการไดค้่าตอบแทน

ตามจาํนวนทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้าํหนดให้ตามมติของทีประชุมผูถื้อหุน้” ซึงบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ในรูปแบบของเบียประชุม

เท่านนั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอืนและสิทธิประโยชน์อืน 

หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ  

บริษทัฯ จดัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยพิจารณาเชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทั การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนและ

โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับทีเหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทังอยู่ในระดับทีเพียงพอทีจะดึงดูดและรักษา



                                                                                                                        บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

                                          

 

13 

กรรมการทีมีคุณสมบตัิทีตอ้งการได ้และตอ้งผ่านการอนุมติัจาก ทีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม  

ทงันี นโยบายการจ่ายเบียประชุมให้แก่กรรมการนัน  ทางบริษทัฯ จะจ่ายค่าเบียประชุมให้แก่ ประธานกรรมการ  ประธาน

กรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ  และ กรรมการ  ทุกวนัสินเดือนของเดือนนนัๆ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ ประจาํปี  โดยคาํนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการ โดยเสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทน

กรรมการใน มีรายละเอียดดงันี  

ค่าตอบแทนกรรมการ  ปีย้อนหลัง 

 
 โดยใหอ้ตัราเงินค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  มกราคม 60 เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีมติของทีประชุมผูถื้อ

หุน้อนุมติัเป็นประการอืน ทงันี  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปีรวมทงัสินไมเ่กิน , ,   บาท 

 การลงมติ วาระนีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม 

 

วาระท ี   พิจารณาเรืองอืน  ๆ(ถ้ามี) 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  การเปิดวาระอืนๆ เพือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม หารือ และ/หรือ ให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ 

และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหมี้วาระอืนๆ นีไวใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง 

 การลงมติ วาระนีไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ 

 อนึง คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ในวนัที           

7 มีนาคม 60 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา  ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนและพกั

การโอนหุ้นในวนัที  มีนาคม  

 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี   ฉบบันี  พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์ม

หนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.gratitudeinfinite.co.th ในหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือหัวขอ้ Investor Relation  

 ทงันี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามทีตอ้งการให้บริษทัฯ ชีแจงในประเด็นทีเกียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุม สามารถจดัส่ง

คาํถามล่วงหนา้ไดที้ E-mail address : orraphin_p@gratitudeinfinite.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข - -  

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที ดงักล่าว หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองไดก้รุณาแต่งตงัผูรั้บมอบฉนัทะเพอืเขา้ร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครังนีดว้ย  อนึง เพอืความสะดวกหากผูถื้อหุน้ท่านใด
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ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครังนีโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ทีแนบมา (เอกสารแนบ ) โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึงตามทีระบุไวเ้ท่านนั 

 หากท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษทัฯ ขอเรียนท่านทราบว่า มี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึงไม่มีส่วนไดเ้สียกบัวาระทีเสนอในการประชุมครังนี ทีสามารถรับมอบฉันทะจากท่านไดแ้ก่    

นายกนัต์  อรรฆยว์รวิทย ์ อยู่บ้านเลขที 55/19 ซอยประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  (รายละเอียดประวติั

กรรมการอิสระทีรับมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ ) ทงันี บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ไวเ้พืออาํนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณ

จุดลงทะเบียน โดยบริษทัฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชุมไดต้งัแต่เวลา .  น. เป็นตน้ไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั  แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                      

              

(นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์) 

ประธานกรรมการ 

ฝ่ายประสานงานการประชุม 

นางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ  

โทร. - -  ต่อ  

Email : orraphin_p@gratitudeinfinit.co.th   



                                                                                                                        บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม 
 

 

เอกสารแนบ 1 : สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  (วาระที ) 

 

เอกสารแนบ 2 : รายงานประจาํปี   (วาระที ) (ซีดีรอม) 

 

เอกสารแนบ 3 :   ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก 

    วาระ (วาระที )       

            

เอกสารแนบ 4 : คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

 

เอกสารแนบ 5 : ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะทีเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 

เอกสารแนบ 6 : เงือนไขหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

เอกสารแนบ 7 : ประวติักรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 

 

เอกสารแนบ 8 : หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน  แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหนึง) 

 

เอกสารแนบ 9 : แผนทีสถานทีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


