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วนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษำยน 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลลรู์ม  
ชั้น 2 โรงแรมรอยลั ซิต้ี 800 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ 

เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร 10700 
 

 หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 
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ท่ี GIFT64/23004 

  วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ 

  บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 
  2. รำยงำนประจ ำปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE 

3.  ประวติัโดยสังเขปของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และถูกเสนอช่ือให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีก 
วำระหน่ึง  
4.  ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุ้น และกรรมกำร 
5.  เง่ือนไขหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 
6.  ประวติักรรมกำรอิสระผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุ้น 
7.  หนงัสือมอบฉนัทะ จ ำนวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) 
8.  แผนที่จดัประชุมผูถื้อหุ้น 
 

คณะกรรมกำรบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมกำรประชุมสำมญัผูถื้อ
หุ้นประจ ำปี 2564 (“การประชุม”) ในวนัพฤหัสบดี ท่ี 22 เมษำยน 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลลรู์ม  ชั้น 2 โรงแรมรอยลั ซิต้ี 
800 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร 10700โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองดว้ยประธำนกรรมกำรบริษทัมีเร่ืองต่ำงๆ อำทิ รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นครำวท่ีผำ่นมำ เป็นตน้ ซ่ึงจ ำเป็นท่ีจะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษทัเห็นควรให้ท่ีประชุมรับทรำบเร่ืองต่ำงๆ 

 การลงมติ วำระน้ีไม่มีกำรลงคะแนนเสียง เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ 

 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 จดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำน
กำรประชุมดงักล่ำวเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม  

   



 
 

                           บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

3 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทได้ตรวจทำนรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี              
3เมษำยน 2563 แล้วเห็นว่ำได้มีกำรบันทึกไวอ้ย่ำงถูกต้อง จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยมี
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ตำม
เอกสำรแนบ 1) 

 การลงมติ วำระน้ีตอ้งผำ่นกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และรายงานประจ าปี 

2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมข้อบังคบัของบริษทัท่ีก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทรำบในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นควรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 และรำยงำน
ประจ ำปีของคณะกรรมกำรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทรำบโดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจ ำปี 2563 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ี (ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2)  

งบแสดงฐานะการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้
             ( หน่วย : ลำ้นบำท) 
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(หน่วย : ลำ้นบำท)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
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สินทรัพย์รวม (งบการเงนิรวม) 
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2563 เท่ำกบั 650.54 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 เท่ำกบั 360.65 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 35.67 โดยสินทรัพยข์องบริษทัประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 54.67 สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 45.33 โดยสินทรัพยร์วมท่ีลดลงมีสำเหตุหลกัมำจำกสินคำ้คงเหลือท่ีลดลงจำกปี 
2562 คิดเป็นร้อยละ 76.43 เน่ืองจำกบริษทัฯมีกำรวำงแผนกำรส่ังซ้ือสินคำ้ให้เพียงพอต่อกำรจ ำหน่ำยโดยไม่
ถือสินคำ้นำนเกินควำมจ ำเป็น ประกอบกบัยอดขำยท่ีลดลง (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2563 หน้า 50) 

หนีสิ้นรวม (งบการเงนิรวม) 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2563 เท่ำกบั 43.89 ลำ้นบำทลดลงจำกปี 2562 เท่ำกบั 173.47 ลำ้นบำท คิด
เป็นร้อยละ 79.81 โดยหน้ีสินของบริษทัฯประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 93.21 และหน้ีสินไม่
หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 6.79 โดยหน้ีสินหมุนเวียนหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบัน
กำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนของบริษทัฯประกอบดว้ย หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ซ้ือ และส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2563 หน้า 51) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2563 เท่ำกบั 606.64 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 เท่ำกบั 187.20 ลำ้น
บำท คิดเป็นร้อยละ 23.58 สำเหตุหลกัมำจำกกำรกนัก ำไรสะสม ส ำหรับโครงกำรหุ้นทุนซ้ือคืน(อ้างอิงข้อมูล
จากรายงานประจ าปี 2563 หน้า 51) 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
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รายได้ (งบการเงินรวม) 

ในปี 2563 บริษทัฯมีรำยไดร้วมเท่ำกบั 422.69 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 43.07 ซ่ึงลดลงจำก
เดิมเน่ืองจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีลูกคำ้มีควำมตอ้งกำรสินคำ้ลดลง และกำรเปิดตลำดเสรีในสินคำ้กลุ่ม
แอลกอฮอล ์ท ำให้คู่แข่งทำงกำรตลำดมีมำกขึ้น ในส่วนของรำยไดอ้ื่น  บริษทัฯมีรำยได้อื่นในปี 2563 เท่ำกบั 
7.43 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 22.09 (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2563 หน้า 49 ) 

ต้นทุนขาย (งบการเงินรวม) 

ตน้ทุนขำยปี 2563 เท่ำกบั 356.80 ลำ้นบำทลดลงจำกปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 31.93 เป็นผลจำกยอดขำยสินคำ้ท่ี
ลดลงจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวม และ กำรแข่งขนัท่ีสูงขึ้นของตลำดสินคำ้กลุ่มแอลกอฮอล ์(อ้างอิงข้อมูล
จากรายงานประจ าปี 2563 หน้า 49) 

ค่าใช้จ่าย (งบการเงินรวม) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยในปี 2563 ลดลงร้อยละ 50.21 จำก 30.76 ลำ้นบำท เป็น 15.32 ลำ้นบำท โดยกลุ่ม
ค่ำใชจ้่ำยหลกัท่ีลดลง ไดแ้ก่ คำ่ขนส่งสินคำ้ในประเทศและค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบับุคลำกรฝ่ำยขำย ไดแ้ก่ เงิน
โบนสัและ INCENTIVE ฝ่ำยขำย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยอดขำยท่ีลดลง 
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในปี 2563 ลดลงร้อยละ 29.88 จำก 46.36 ลำ้นบำท เป็น 32.51 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำก
กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยหลัก ได้แก่ กำรลดลงของบุคลำกรฝ่ำยบริหำร และค่ำใช้จ่ำยกำรตั้ งส ำรอง
ผลประโยชน์พนกังำนท่ีลดลง 
 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2563 ลดลงร้อยละ 83.68 จำก 27.52 ลำ้นบำท เป็น 4.49 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำก
ก ำไรสุทธิท่ีลดลง  
(อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2563 หน้า 49) 

ก าไรสุทธิและความสามารถในการท าก าไร 

บริษทัฯมีก ำไรสุทธิเฉพำะกิจกำรในปี 2563 เท่ำกบั 18.00 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีบริษทัฯมีก ำไรสุทธิ
เฉพำะกิจกำรเท่ำกับ 104.55 ลำ้นบำท ลดลง 86.55 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 82.78 และเม่ือพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินรวม ปี 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีก ำไรสุทธิ 11.69 ล้ำนบำท เทียบกับปี 2562 ท่ีมีก ำไรสุทธิ 
110.11 ลำ้นบำท ลดลง 98.42 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 89.38 สำเหตุหลกัเน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีลดลง
จำกสภำวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยจำกผลกระทบ COVID-19 และกำรเปิดตลำดเสรีสินคำ้กลุ่มแอลกอฮอล ์ส่งผล
ให้คู่แข่งทำงกำรตลำดมำกขึ้น (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2563 หน้า 49) 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ (งบการเงินรวม) 

ในปี 2563 บริษทัฯมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 14.08 ลดลงจำกปี 2562 ท่ีมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 28.48 จำก
กำรแข่งขนัตลำดกำรตลำดท่ีสูงขึ้นของสินคำ้กลุ่มแอลกอฮอล ์

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม(ROA) ปี 2563 ร้อยละ 2.17 ลดลงจำก ปี 2562 ซ่ึงมีอตัรำส่วนอยู่ท่ีร้อยละ
13.65 เป็นผลจำกก ำไรก่อนดอกเบ้ียและภำษีท่ีลดลงในอตัรำส่วนท่ีมำกกว่ำสินทรัพยร์วมเฉล่ียท่ีลดลง 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ปี 2563 ร้อยละ 1.67 ลดลงจำกปี 2562 ซ่ึงมีอตัรำส่วนอยูท่ี่ร้อย
ละ14.05 เป็นผลจำกก ำไรสุทธิท่ีลดลงในอตัรำส่วนท่ีมำกกว่ำส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียท่ีลดลง (อ้างอิงข้อมูลจาก
รายงานประจ าปี 2563 หน้า 49) 

 

งบกระแสเงินสดส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระแสเงินสด (งบการเงินรวม) 

ปี 2563 บริษทัฯมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 179.07 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2562 เท่ำกบั 8.13

ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4.76 สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของลูกหน้ีกำรคำ้และสินคำ้คงเหลือจำกยอดขำยท่ี

ลดลง  

เงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมกำรลงทุน ในปี 2563 เท่ำกบั 32.13 ลำ้นบำท ใช้เงินลดลงจำกปี 2562 เท่ำกับ 

88.71 ลำ้นบำทคิดเป็นร้อยละ 156.79 สำเหตุหลกัเกิดจำก ปี 2562 มีกำรใชเ้งินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยใน
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และมีกำรลงทุนในเคร่ืองจกัรในบริษทัย่อย ส่วนเงินสดสุทธิใชไ้ปจำกกิจกรรมจดัหำเงินเท่ำกบั 343.54 ลำ้น

บำท ใชเ้พ่ิมขึ้นจำกปี 2562 เท่ำกบั 222.68 ลำ้นบำทจำกโครงกำรหุ้นทุนซ้ือคืนเพ่ือบริหำรทำงกำรเงิน จ ำนวน 

212.58 ลำ้นบำท และเจำ้หน้ี TR ท่ีลดลง 124.94 ลำ้นบำท (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2563 หน้า 51) 

 การลงมติ  วำระน้ีไม่มีกำรลงคะแนนเสียง เน่ืองจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมข้อบังคบัของบริษทัท่ีก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งจดัท ำงบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำ
อนุมติังบกำรเงิน 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  ซ่ึงผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้ 
(ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2563 ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2) 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งผำ่นกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2563 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก ำหนดให้ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่

นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2563 (งบเฉพำะกิจกำร) จ ำนวน 18.00 ลำ้นบำท บริษทัฯ จึงเห็นควร

เสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำกำรจดัสรรส ำรองเพื่อไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 0.92 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อย

ละ 5.11  ของก ำไรสุทธิประจ ำปี ส่งผลให้บริษทัฯ มีเงินส ำรองตำมกฎหมำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เป็นจ ำนวน 39.12 ลำ้นบำท หรือคิด

เป็นร้อยละ 8.62 ของทุนจดทะเบียน 

 การลงมติ วำระน้ีตอ้งผำ่นกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯมีนโยบำยจ่ำยปันผลไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ
ส ำรองตำมกฎหมำย ทั้งน้ีอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงได ้ โดยขึ้นอยูก่บัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำ
จำกประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีอนุมติัใหจ้่ำยเงินปันผลจะตอ้งถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมติัใหจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไดแ้ละให้
รำยงำนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ  บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2563 (งบเฉพำะกิจกำร) จ ำนวน 18.00 ลำ้นบำท จึงเห็นควรเสนอให้
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินสดในอตัรำ 0.05 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
ปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 16,540,586.15 บำท คิดเป็นอตัรำปันผลร้อยละ 96.82 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินส ำรองตำม
กฎหมำย ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล และก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2564 
และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2564  
 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ 
 2561 2562 2563 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุ้น(บำท/หุ้น) 0.260 - 0.029 
อตัรำเงินปันผลต่อหุ้น(บำท/หุ้น) 0.20 - 0.05 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ(%) 88.00 - 96.82 

 
     ทั้งน้ีสิทธิในกำรรับเงินปันผลดงักล่ำวยงัไม่แน่นอนจนกว่ำจะไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 กำรจ่ำยปัน
ผลเป็นเงินสดดงักล่ำว จ่ำยจำกก ำไรสุทธิ ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดำสำมำรถเครดิตภำษเีงินปันผลไดใ้นอตัรำ 80 ต่อ 20 ตำมมำตรำ 47 
ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร 

 การลงมติ วำระน้ีตอ้งผำ่นกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก ำหนดให้ท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นประจ ำทุกปี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  โดยไดรั้บควำมเห็นสมควรและกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษทั
ไดพิ้จำรณำแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติั ดงัน้ี 
 พิจำรณำและอนุมติัแต่งตั้ง นำงสำวธัญพร ตั้งธโนปจยัผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  9169 และ/หรือ นำยสุวฒัน์ มณีกนกสุกล   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 8134  และ/หรือ นำงสำวอริสำ ชุมวิสูตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 9393  แห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ ำปี 2564 
 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจท ำกำรตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของบริษทัฯ ประจ ำปี 2564 โดยบุคคลดงักล่ำวมี
ควำมเป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม/กรรมกำร/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด โดยมีค่ำตอบแทนของบริษทัฯ  เป็นจ ำนวนเงิน 650,000 บำท ต่อปี  และมีค่ำตอบแทนของบริษทัย่อยซ่ึงผูส้อบ
บญัชี และส ำนักงำนสอบบญัชีเดียวกนัรวมกนัเท่ำกบั 170,000 บำท ต่อปีซ่ึงส ำนักงำนสอบบญัชีดงักล่ำว ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
มำแลว้ 2 ปี  
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รายช่ือผู้สอบบญัชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบญัชี 

 

 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีบริษทัย้อนหลัง 2 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 หมำยเหตุ  :  ค่ำบริกำรอื่นๆ  -ไม่มี-  
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีบริษทัย่อย ย้อนหลัง 2 ปี 
 

 
 

หมำยเหตุ : - ค่ำบริกำรอื่นๆ –ไม่มี- 
 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งผำ่นกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึง ก ำหนดว่ำ “ในกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหน่ึงในสำม (1/3) ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งนั้นอำจถูกเลือกเขำ้
มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได”้  โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 มีกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ จ ำนวน 4 ท่ำน ไดแ้ก่  
1) นำยเจษฎำวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์ 2) นำยกนัต ์อรรฆยว์รวิทย ์3) นำงสำวสุธิดำ สุวรรณนภำศรี 4) นำงสำวปิยะนนัท ์สุวรรณนภำศรี 

ทั้งน้ีบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ตำมแนวทำงท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนด และปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และบริษทัได้
สอบถำมควำมสมคัรใจของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ และสอบถำมควำมจ ำนงของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่เพื่อเสนอช่ือกรรมกำร
ตวัแทน  โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองก่อนน ำเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร โดยได้
พิจำรณำจำก คุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรท่ีไดก้ ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัไม่รวมกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ ได้พิจำรณำแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปี 2563 3 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระ
หน่ึง ซ่ึงคณะกรรมกำรพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักล่ำวโดยไดร่้วมกนัพิจำรณำคุณสมบติัในดำ้นต่ำงๆ โดยดูถึงควำม
เหมำะสมดำ้นคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ รวมถึงผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ี
ผำ่นมำและไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมกำรอิสระจะสำมำรถให้ควำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรำยช่ือกรรมกำรท่ีจะกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง มีรำยช่ือดงัน้ี 

 

 
 

 ซ่ึงบุคคลทั้ง 3 คนเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 โดยประวติัและขอ้มูลของกรรมกำรท่ีถูก
เสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง (ตำมเอกสำรแนบ 3) 
 การลงมติ วำระน้ีตอ้งผำ่นกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก ำหนดว่ำ “ห้ำมมิ
ให้บริษทัฯจ่ำยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมกำร เวน้แต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และให้กรรมกำรไดค้่ำตอบแทน
ตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะไดก้ ำหนดให้ตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น” ซ่ึงบริษทัมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ในรูปแบบของเบ้ียประชุม
เท่ำนั้น ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
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หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำร  
บริษทัฯ จดัให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด โดยพิจำรณำเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษทั กำรปฏิบติังำนและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน กรรมกำรบริษทัไวอ้ย่ำงชดัเจนและ
โปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับอุตสำหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษำ
กรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งกำรได ้และตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัจำก ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม  

ทั้งน้ี นโยบำยกำรจ่ำยเบ้ียประชุมให้แก่กรรมกำรนั้น  ทำงบริษทัฯ จะจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมให้แก่ ประธำนกรรมกำร  ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรตรวจสอบ  และ กรรมกำร  ทุกวนัส้ินเดือนของเดือนนั้นๆ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัได้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระ ประจ ำปี 2564 โดยค ำนึงถึงภำระควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร โดยเสนอให้ก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรใน มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ปีย้อนหลัง 

 
 

 โดยให้อตัรำเงินค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไปจนกว่ำจะมีมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นอนุมติัเป็นประกำรอ่ืน ทั้งน้ี  ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัในแต่ละปีรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,830,000  บำท 
 การลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  กำรเปิดวำระอื่นๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถำม หำรือ และ/หรือ ให้ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ แก่คณะกรรมกำร 
และ/หรือฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นควรให้มีวำระอ่ืนๆ น้ีไวใ้นกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 
 การลงมติ วำระน้ีไม่มีกำรลงคะแนนเสียงใดๆ 
 อน่ึง คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมัติวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี      
17 มีนำคม 2564 

 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564  ฉบบัน้ี  พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมและแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.gratitudeinfinite.co.thในหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือหวัขอ้ Investor Relation  
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 ทั้งน้ี หำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมท่ีตอ้งกำรให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวำระกำรประชุม สำมำรถจดัส่ง
ค ำถำมล่วงหนำ้ไดท่ี้ E-mail address : secretary@gratitudeinfinite.co.th หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2888-7200 

 จึงเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนท่ี ดงักล่ำว หำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองไดก้รุณำแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมออกเสียงแทนในกำรประชุมคร้ังน้ีดว้ย  อน่ึง เพ่ือควำมสะดวกหำกผูถื้อหุ้นท่ำนใด
ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคร้ังน้ีโปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมใน
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ท่ีแนบมำ (เอกสำรแนบ 7) โดยให้เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตำมท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น 

 หำกท่ำนผูถื้อหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  บริษทัฯ ขอเรียนท่ำนทรำบว่ำ มี
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระท่ีสำมำรถรับมอบฉันทะจำกท่ำน ซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียกบัวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร้ังน้ี และ
คณะกรรมกำรได้พิ จำรณ ำแล้วว่ำสำมำรถให้ ควำม เห็นได้อย่ำง เป็นอิสระและเป็นไปตำมหลัก เกณฑ์ ท่ี เก่ียวข้อง ได้แ ก่                                 
นำยกนัต์ อรรฆยว์รวิทย ์(รำยละเอียดประวติักรรมกำรอิสระท่ีรับมอบฉันทะ ตำมเอกสำรแนบ 6) โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ตำมเอกสำร
แนบ 7 ) ลงนำมผูม้อบฉันทะ พร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งมำยงั “ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั เลขท่ี 9/8 ม.5 แขวงศำลำธรรมสพน์  เขตทวีวฒันำ 
กรุงเทพฯ 10170 ” ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอำกรแสตมป์ไวเ้พ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน โดยบริษทัฯ จะเปิด
ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสำมำรถลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลำ 07.30 น. เป็นตน้ไป 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

บริษทั  แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 

 

       

(นำยเจษฎำวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์) 

ประธำนกรรมกำร 

 

เลขำนุกำรบริษทั 

นำงสำวนวพร เขมน้เขตกำร 

โทร. 0-2888-6800 ต่อ 416 

Email : secretary@gratitudeinfinite.co.th  

mailto:secretary@gratitudeinfinite.co.th
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เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม 
 
 
เอกสารแนบ 1 : ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 (วำระท่ี 2) 
 
เอกสารแนบ 2 :   ประวติัโดยสังเขปของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และถูกเสนอช่ือให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีก 

    วำระ (วำระท่ี 8) 
 

เอกสารแนบ 3 : คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ 
 
เอกสารแนบ 4 : ขอ้บงัคบับริษทัเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้และกรรมกำร 
 
เอกสารแนบ 5 : เง่ือนไขหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 
เอกสารแนบ 6 : ประวติักรรมกำรอิสระผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุ้น 
 
เอกสารแนบ 7 : หนงัสือมอบฉนัทะ จ ำนวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) 
 
เอกสารแนบ 8 : แผนที่สถำนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


