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วนัจนัทร์ ท่ี 30 เมษำยน 2561 เวลำ 09.30 น. ณ หอ้งป่ินเกลำ้ 1 ชั้น 9     
โรงแรม รอยลั ซิต้ี (ป่ินเกลำ้) 800 ถ.บรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ      

เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร 10700 

 หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 
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ท่ี GIFT61/23002 

  วนัท่ี 26 มีนำคม 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ 

  บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560  
2.  รำยงำนประจ ำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม 
3.  ประวติัโดยสงัเขปของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และถูกเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีก 
     วำระหน่ึง  
4.  ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมกำร 
5.  เง่ือนไขหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 
6.  ประวติักรรมกำรอิสระผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
7.  หนงัสือมอบฉนัทะ จ ำนวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) 
8.  แผนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 

คณะกรรมกำรบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมกำรประชุมสำมญัผูถื้อ
หุ้นประจ ำปี 2561 (“การประชุม”) ในวนัจนัทร์ท่ี  30  เมษำยน 2561  เวลำ  9.30 น. เป็นตน้ไป  ณ.ห้องป่ินเกลำ้ 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยลั ซิต้ี
(ป่ินเกลำ้) เลขท่ี 800 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เน่ืองดว้ยประธำนกรรมกำรบริษทัมีเร่ืองต่ำงๆ อำทิ รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ครำวท่ีผำ่นมำ เป็นตน้ ซ่ึงจ ำเป็นท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบ 

   ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษทัเห็นควรใหท่ี้ประชุมรับทรำบเร่ืองต่ำงๆ 

   การลงมติ วำระน้ีไม่มีกำรลงคะแนนเสียง เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ 

 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที ่18 เมษายน 2560 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล  กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2560 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำ
รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม  

   ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษทัไดต้รวจทำนรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 18 
เมษำยน 2560 แลว้ เห็นว่ำได้มีกำรบันทึกไวอ้ย่ำงถูกต้อง จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยมี
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ตำม
เอกสำรแนบ 1) 
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   การลงมติ วำระน้ีตอ้งผำ่นกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และรายงานประจ าปี 

2560  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทรำบในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นควรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 และรำยงำน
ประจ ำปีของคณะกรรมกำรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทรำบ โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจ ำปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ี (ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2)  

งบแสดงฐานะการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงันี ้
             ( หน่วย : ลำ้นบำท)   
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        (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
   (หน่วย : ลำ้นบำท) 
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สินทรัพย์รวม (งบการเงนิรวม) 
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2560 เท่ำกบั 939.05 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 เท่ำกบั 93.97 ลำ้นบำท คิด
เป็นร้อยละ 11.12 โดยสินทรัพยข์องบริษทัประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวยีนคิดเป็นร้อยละ 70 สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนคิดเป็นร้อยละ 30 โดยสินทรัพยร์วมท่ีเพ่ิมข้ึนมีสำเหตหุลกัมำจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึน
จำกปี 2559 คิดเป็น 64.96% เน่ืองจำกกำรซ้ือท่ีดินท่ี อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อรองรับกำร
ก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน โรงงำนและอำคำรคลงัสินคำ้ (อ้างอิงข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2560 หน้า 54 - 55) 

หนีสิ้นรวม (งบการเงนิรวม) 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2560 เท่ำกบั 259.43 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2559 เท่ำกบั 25.95 ลำ้นบำท คิด
เป็นร้อยละ 9.09 โดยหน้ีสินของบริษทัฯประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 97.61 และหน้ีสินไม่
หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 2.39 โดยหน้ีสินหมุนเวียนหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนของบริษทัฯประกอบดว้ย หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ซ้ือ และส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (อ้างอิงข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2560 หน้า 55) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิรวม) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2560 เท่ำกบั 679.62 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 เท่ำกบั 119.92  ลำ้น
บำท คิดเป็นร้อยละ 21.42 สำเหตุหลกัมำจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ ท่ีมีก ำไรสุทธิอยำ่งต่อเน่ือง และทุน
ช ำระแลว้ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิ(GIFT-W1) (อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน
ประจ าปี 2560 หน้า 55) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงันี ้
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
รายได้ (งบการเงนิรวม) 

ในปี 2560 บริษทัฯมีรำยไดร้วมเท่ำกบั 764.82  ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.52 ซ่ึงลดลงจำก
เดิมเพียงเลก็นอ้ย เป็นผลกระทบจำกกำรชะลอตวัของสภำวะเศรษฐกิจ 

ในส่วนของรำยไดอ่ื้น  บริษทัฯ มีรำยไดอ่ื้นในปี 2560  เท่ำกบั 16.91 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 
47.30 (อ้างอิงข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2560 หน้า 52) 

ต้นทุนขาย (งบการเงนิรวม) 

ตน้ทุนขำยปี 2560 เท่ำกบั 560.55 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.66 (อ้างอิงข้อมลูจากรายงาน
ประจ าปี 2560 หน้า 52) 

ค่าใช้จ่าย (งบการเงนิรวม) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยในปี 2560  ลดลงร้อยละ 6.55 จำก 26.68 ลำ้นบำท เป็น 24.94 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริหำร
จดักำรค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรขำยท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.51 จำก 36.92 ลำ้นบำท เป็น 44.13 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำก
กำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยหลกั ไดแ้ก่  
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เงินเดือนพนกังำนและสวสัดิกำรปี 2560 เท่ำกบั 7.70 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 12.73 เป็น
ผลมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของทรัพยำกรบุคคลเพ่ือรองรับกำรเติบโตของกิจกำร  

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรในปี 2560 เท่ำกบั 17.20 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 49.00 เน่ืองจำกกำร
เพ่ิมข้ึนของบุคลำกรฝ่ำยบริหำร โดยเฉพำะบุคลำกรดำ้นกำรตลำดเพ่ือรองรับกำรขยำยงำนของบริษทัฯยอ่ย ท่ี
ด ำเนินธุกิจหลกัเก่ียวกบักำรขำยสินคำ้ส ำเร็จรูปใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรง 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในปี 2560 เท่ำกบั 3.95 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 10.86  เป็นผลมำจำก
กำรบริหำรกระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิภำพและกำรต่อรองตน้ทุนทำงกำรเงินกับธนำคำร เพื่อให้บริษทัมี
ตน้ทุนทำงกำรเงินต ่ำท่ีสุด 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2560 เท่ำกบั 25.58 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.70  
(อ้างอิงข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2560 หน้า 52) 

ก าไรสุทธิและความสามารถในการท าก าไร 

บริษทัฯมีก ำไรสุทธิเฉพำะกิจกำรในปี 2560 เท่ำกบั 101.70 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีบริษทัฯมีก ำไร
สุทธิเฉพำะกิจกำรเท่ำกบั 107.32 ลำ้นบำท ลดลง  5.62  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5.24  และเม่ือพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินรวม ปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีก ำไรสุทธิ 105.66 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2559 ท่ีมีก ำไรสุทธิ 
105.52 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 0.14 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.13 สำเหตุหลกัมำจำกกำรบริหำรตน้ทุนขำย และ 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพท ำให้บริษทัฯสำมำรถรักษำระดบัควำมสำมำรถในกำรท ำ
ก ำไรไวไ้ดถึ้งแมร้ำยไดจ้ำกกำรขำยจะลดลงเน่ืองจำกสภำวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตวั (อ้างอิงข้อมูลจาก
รายงานประจ าปี 2560 หน้า 52) 

 

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั (งบการเงนิรวม) 

ในปี 2560 บริษทัฯมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 25.05 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 ร้อยละ 9.79 เน่ืองจำกในปี 2560 บริษทั
สำมำรถลดตน้ทุนขำยไดม้ำกข้ึนจำกกำรหำผูข้ำยรำยใหม่ๆเพ่ือเปรียบเทียบคุณภำพรำคำสินคำ้ ท่ีดีข้ึนรวมถึง
กำรรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีอยำ่งต่อเน่ืองระหวำ่งบริษทัฯกบัผูข้ำยรำยเดิม ท ำให้บริษทัฯสำมำรถเจรจำต่อรอง
เพ่ือลดรำคำสินคำ้ไดม้ำกข้ึน รวมถึงกำรติดตำมกำรเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศอยำ่ง
ใกลชิ้ด ท ำให้ฝ่ำยขำยสำมำรถประมำณกำรตน้ทุนล่วงหนำ้และตั้งรำคำขำยสินคำ้เพ่ือรักษำอตัรำก ำไรขั้นตน้
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ปี 2560 ร้อยละ 15.15  ลดลงจำก ปี 2559 ร้อยละ 12.98   
 อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ปี 2550 ร้อยละ 17.05 ลดลงจำกปี 2559  ร้อยละ 17.31      

อตัรำส่วนทั้ง 2 รำยกำรลดลงจำกปี 2559 เน่ืองจำกส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนมำจำกปี 2559 ร้อยละ 21.42 
เน่ืองมำจำกทุนช ำระแลว้ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิ(GIFT-W1) (อ้างอิง
ข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2560 หน้า 53) 
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งบกระแสเงนิสดส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

กระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) 

 ปี 2560 บริษทัฯมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 47.83 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2559 เท่ำกบั 55.26 

ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 53.60 สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้เน่ืองจำกกำรปรับเครดิตเทอม

ใหก้บัลูกคำ้รำยเก่ำ และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมกำรลงทุน ในปี 2560 เท่ำกบั 76.73 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 เท่ำกบั 76.69 

ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2560 มีกำรซ้ือท่ีดินท่ี อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อรองรับกำร

ก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำน โรงงำนและอำคำรคลงัสินคำ้ ส่วนเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจดัหำเงินเท่ำกบั 27.74 

ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 เท่ำกบั 43.82 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกกระแสเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิ

กำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิ(GIFT-W1) 

กระแสเงินสดไดม้ำใชไ้ปรำยกำรขำ้งตน้ทั้งหมดมีผลท ำให้ในปี 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือเงินสดและเงิน

ฝำกธนำคำรเท่ำกบั 298.28 ลำ้นบำท (อ้างอิงข้อมลูจากรายงานประจ าปี 2560 หน้า 55) 

 การลงมติ  วำระน้ีไม่มีกำรลงคะแนนเสียง เน่ืองจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ  
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งจดัท ำงบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำ
อนุมติังบกำรเงิน 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  ซ่ึงผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้ 
(ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2) 

การลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัต ิจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก ำหนดให้ตอ้ง

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 

จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2560 (งบเฉพำะกิจกำร) จ ำนวน 101.70 ลำ้นบำท บริษทัฯ จึงเห็น

ควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำกำรจดัสรรส ำรองเพื่อไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  จ ำนวน 5,100,000 บำท ซ่ึงคิดเป็นอตัรำ

ร้อยละ 5.01  ของก ำไรสุทธิประจ ำปี ส่งผลให้บริษทัฯ มีเงินส ำรองตำมกฎหมำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เป็นจ ำนวน 28,100,,000 บำท 

หรือคิดเป็นร้อยละ  6.19  ของทุนจดทะเบียน 

 การลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัฯมีนโยบำยจ่ำยปันผลไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ

ส ำรองตำมกฎหมำย ทั้งน้ีอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยูก่บัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำจำก
ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลจะตอ้งถูกน ำเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไดแ้ละให้
รำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2560 (งบเฉพำะกิจกำร) จ ำนวน 101.70 ลำ้นบำท จึงเห็นควรเสนอให้
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นเงินสดในอตัรำ 0.1872  - 0.2487 บำทต่อหุน้ 
ในกรณีวนัท่ี 30 เมษำยน 2561 ไม่มีกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (GIFT-W1) จ ำนวนเงินปันผล
จ่ำยทั้งส้ินเท่ำกบั 84,988,802.37 บำท และในกรณีท่ีมีกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (GIFT-W1) 
ทั้งหมด จ ำนวนเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ินจะไม่เกิน 85,000,000.00 บำท (จ ำนวนเงินปันผลรวมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัจ ำนวนหุน้สำมญั
ท่ีออกและช ำระแลว้ทั้งหมดหลงักำรใชสิ้ทธิ GIFT-W1 ใน วนัท่ี 30 เมษำยน  2561) คิดเป็นอตัรำปันผล 87.98 ของก ำไรสุทธิหลงัหักเงิน
ส ำรองตำมกฎหมำย ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล และก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลวนัท่ี 16 
พฤษภำคม 2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561  
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ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการ 
 2558 2559 2560 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุน้(บำท/หุน้) 0.31 0.35 0.33 
อตัรำเงินปันผลต่อหุน้(บำท/หุน้) 0.07* 0.135** 0.1872 - 0.2487 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ(%) 23.93 40.13 87.98 

 
     *- คณะกรรมกำรบริษทัเสนอกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของงบเฉพำะกิจกำรปี 2558 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ

บริษทั ในอตัรำ 0.07 บำทต่อหุน้ ส ำหรับหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้จ ำนวน 302,686,717 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวน 
21,187,860.19 บำท คิดเป็นอตัรำปันผล 23.93 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย ซ่ึงกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีไม่ตรงตำม
นโยบำยปันผลร้อยละ 40 เน่ืองจำกบริษทัประสงคจ์ะเก็บเงินสดไวเ้พ่ือรองรับกำรขยำยกิจกำรในอนำคต 

 **- คณะกรรมกำรบริษทัเสนอกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของงบเฉพำะกิจกำรปี 2559 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทั ในอตัรำ 0.135 บำทต่อหุน้ ส ำหรับหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้จ ำนวน 302,686,717 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวน 
40,862,573.74 บำท คิดเป็นอตัรำปันผล 40.13 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
  

ทั้งน้ีสิทธิในกำรรับเงินปันผลดงักล่ำวยงัไม่แน่นอนจนกวำ่จะไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561  

 การลงมติ วำระน้ีตอ้งผำ่นกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก ำหนดใหท่ี้ประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นประจ ำทุกปี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  โดยไดรั้บควำมเห็นสมควรและกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษทั
ไดพิ้จำรณำแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติั ดงัน้ี 
 พิจำรณำและอนุมติัแต่งตั้ง นำงสำวอิศรำภรณ์ วสุิทธิญำณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  7480 และ/หรือ นำงสำวสุพรรณี           ตริ
ยำนนัทกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4498  และ/หรือ นำงสำววธู ขยนักำรนำว ี ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5423  แห่งบริษทั ส ำนกังำน 
อี วำย จ ำกดั  โดยเสนอใหเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีจำกเดิม อำ้งอิงตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซ่ึงก ำหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มี
กำรหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หำกผูส้อบบญัชีรำยเดิมปฏิบติัหนำ้ท่ีสอบทำน/ตรวจสอบและแสดงควำมเห็น ต่องบกำรเงินของบริษทัรวมแลว้ 5 
รอบปีบญัชีติดต่อกนั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรำยเดิม ท ำหนำ้ท่ีครบ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรำยเดิมไดเ้ม่ือพน้
ระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 2 รอบปีบญัชีติดต่อกนั ซ่ึงผูส้อบบญัชีปีท่ีผำ่นมำไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีติดต่อกนัเป็นจ ำนวน 4 ปี ซ่ึงใกลจ้ะครบก ำหนด 5 ปี
แลว้  
 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจท ำกำรตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของบริษทัฯ ประจ ำปี 2561 โดยบุคคลดงักล่ำวมี
ควำมเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ โดยมีค่ำตอบแทนของบริษทัฯ   เป็นจ ำนวนเงิน 1,350,000.- บำท 
ต่อปี  และมีค่ำตอบแทนของบริษทัย่อยซ่ึงผูส้อบบญัชี และส ำนักงำนสอบบญัชีเดียวกนั โดย ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีบริษทัยอ่ย
จ ำนวน 3 บริษทั โดย 2 บริษทัยอ่ยมีค่ำตอบแทนของบริษทัฯรวมกนัเท่ำกบั 440,000.- บำท ต่อปี ส่วนอีก 1 บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งผูส้อบ
บญัชีพิจำรณำค่ำสอบบญัชีเน่ืองจำกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวพ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนธนัวำคม 2560 ซ่ึงส ำนกังำนสอบบญัชีดงักล่ำว ไดเ้ป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัเป็นจ ำนวน 7 ปี ต่อเน่ือง 
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รายช่ือผู้สอบบญัชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบญัชี 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีบริษทัย้อนหลงั 2 ปี 

 
 หมำยเหตุ  :  ค่ำบริกำรอ่ืนๆ  -ไม่มี-  
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีบริษทัย่อย ย้อนหลงั 2 ปี 

 
หมำยเหตุ : - ค่ำบริกำรอ่ืนๆ –ไม่มี- 

                                            - ค่ำสอบบญัชีปี 2560 ของบจ.เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซต้ี ผูส้อบบญัชีจำกบจ.แอค็เคำติ้ง ไอ โนว 
  

การลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึง ก ำหนดวำ่ “ในกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหน่ึงในสำม (1/3) ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งนั้นอำจถูกเลือกเขำ้
มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได”้  โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 มีกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ จ ำนวน 4 ท่ำน ไดแ้ก่  
1) นำยเจษฎำวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์  2) นำยกนัต ์ อรรฆยว์รวทิย ์ 3) นำงสำวสุธิดำ  สุวรรณนภำศรี 4) นำงสำวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภำศรี 

ทั้งน้ีบริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั ตำมแนวทำงท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนด และปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และบริษทัได้
สอบถำมควำมสมคัรใจของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ และสอบถำมควำมจ ำนงของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่เพ่ือเสนอช่ือกรรมกำร
ตวัแทน  โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองก่อนน ำเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร โดยได้
พิจำรณำจำก คุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรท่ีไดก้ ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัไม่รวมกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ ไดพิ้จำรณำแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปี 2561 ทั้ง 4 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีก
วำระหน่ึง ซ่ึง 2 ใน 4 ท่ำนน้ี ไดแ้ก่ นำยเจษฎำวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์  และนำยกนัต ์ อรรฆยว์รวิทย ์ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระร่วม
ดว้ย โดยรวมระยะเวลำท่ีด ำรงต ำแหน่งอยูแ่ละระยะเวลำท่ีจะด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระน้ีเป็นเวลำเกินกวำ่ 9 ปีติดต่อกนั ซ่ึงคณะกรรมกำร
พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักล่ำวโดยไดร่้วมกนัพิจำรณำคุณสมบติัในดำ้นต่ำงๆ โดยดูถึงควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒิ 
ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ รวมถึงผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษทัในช่วงท่ีผ่ำนมำ โดยรำยช่ือ
กรรมกำรท่ีจะกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง มีรำยช่ือดงัน้ี 

 
 

 ซ่ึงบุคคลทั้ง 4 คนเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 โดยประวติัและขอ้มูลของกรรมกำรท่ีถูก
เสนอช่ือใหด้ ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง (ตำมเอกสำรแนบ 3) 
 การลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน   

 
วาระที ่9  พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ. บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก ำหนดวำ่ “ห้ำมมิ
ใหบ้ริษทัฯจ่ำยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมกำร เวน้แต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และใหก้รรมกำรไดค้่ำตอบแทน
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ตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ ำหนดใหต้ำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้” ซ่ึงบริษทัมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหใ้นรูปแบบของเบ้ียประชุม
เท่ำนั้น ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำร  
บริษทัฯ จดัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด โดยพิจำรณำเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษทั กำรปฏิบติังำนและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน กรรมกำรบริษทัไวอ้ยำ่งชดัเจนและ
โปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกับอุตสำหกรรม รวมทั้ งอยู่ในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษำ
กรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งกำรได ้และตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัจำก ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม  

ทั้ งน้ี นโยบำยกำรจ่ำยเบ้ียประชุมให้แก่กรรมกำรนั้น  ทำงบริษทัฯ จะจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมให้แก่ ประธำนกรรมกำร  ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรตรวจสอบ  และ กรรมกำร  ทุกวนัส้ินเดือนของเดือนนั้นๆ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัได้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระ ประจ ำปี 2561 โดยค ำนึงถึงภำระควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร โดยเสนอใหก้ ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรใน มีรำยละเอียดดงัน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ปีย้อนหลงั 

 
 

 โดยใหอ้ตัรำเงินค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะมีมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติัเป็นประกำรอ่ืน ทั้งน้ี  ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัในแต่ละปีรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,100,000  บำท 
 การลงมติ วำระน้ีตอ้งผำ่นกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 
 

วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  กำรเปิดวำระอ่ืนๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถำม หำรือ และ/หรือ ให้ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ แก่คณะกรรมกำร 
และ/หรือฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นควรใหมี้วำระอ่ืนๆ น้ีไวใ้นกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
 การลงมติ วำระน้ีไม่มีกำรลงคะแนนเสียงใดๆ 
 อน่ึง คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี           
13 มีนำคม 2561  

 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561  ฉบบัน้ี  พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมและแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.gratitudeinfinite.co.th ในหวัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์ หรือหวัขอ้ Investor Relation  
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 ทั้งน้ี หำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมท่ีตอ้งกำรให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวำระกำรประชุม สำมำรถจดัส่ง
ค ำถำมล่วงหนำ้ไดท่ี้ E-mail address : orraphin_p@gratitudeinfinite.co.th หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2888-7200 

 จึงเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนท่ี ดงักล่ำว หำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองไดก้รุณำแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมออกเสียงแทนในกำรประชุมคร้ังน้ีดว้ย  อน่ึง เพ่ือควำมสะดวกหำกผูถื้อหุน้ท่ำนใด
ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคร้ังน้ีโปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมใน
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ท่ีแนบมำ (เอกสำรแนบ 8) โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตำมท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น 

 หำกท่ำนผูถื้อหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  บริษทัฯ ขอเรียนท่ำนทรำบว่ำ มี
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระท่ีสำมำรถรับมอบฉันทะจำกท่ำน ซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียกบัวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร้ังน้ี และ
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำง เ ป็นอิสระและเป็นไปตำมหลัก เกณฑ์ ท่ี เ ก่ียวข้อง  ได้แก่                                         
นำยกนัต์ อรรฆยว์รวิทย ์ อยู่บำ้นเลขท่ี 55/19 ซอยประชำอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140 (รำยละเอียดประวติั
กรรมกำรอิสระท่ีรับมอบฉันทะ ตำมเอกสำรแนบ 7) ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอำกรแสตมป์ไวเ้พ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ณ บริเวณ
จุดลงทะเบียน โดยบริษทัฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสำมำรถลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลำ 07.30 น. เป็นตน้ไป 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

บริษทั  แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                                                      

              

(นำยเจษฎำวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์) 

ประธำนกรรมกำร 

 

เลขำนุกำรบริษทั 

นำงสำวอรพินธ์ โพธิสิทธ์ิ  

โทร. 0-2888-6800 ต่อ 202 

Email : orraphin_p@gratitudeinfinite.co.th   
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เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม 
 
 
เอกสารแนบ 1 : ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 (วำระท่ี 2) 
 
เอกสารแนบ 2 : รำยงำนประจ ำปี 2560  (วำระท่ี 3) (ซีดีรอม) 
 
เอกสารแนบ 3 :   ประวติัโดยสงัเขปของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และถูกเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีก 

    วำระ (วำระท่ี 8)       
            

เอกสารแนบ 4 : คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ 
 
เอกสารแนบ 5 : ขอ้บงัคบับริษทัเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้และกรรมกำร 
 
เอกสารแนบ 6 : เง่ือนไขหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 
เอกสารแนบ 7 : ประวติักรรมกำรอิสระผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
 
เอกสารแนบ 8 : หนงัสือมอบฉนัทะ จ ำนวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) 
 
เอกสารแนบ 9 : แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


