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วนัศุกร์ ท่ี 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งป่ินเกลา้  ชั้น 3     
โรงแรมเอสดี อเวนิว 94 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร 10700 

 หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 
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ท่ี GIFT63/23001 

  วนัท่ี 12  มีนาคม 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

  บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  
  2.  รายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE 
  3.  แบบรายงานการเปิดเผยการซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2)  
                                    และรายงานการกระจายหุน้ ณ 19 เมษายน 2562           

 4.  ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และถูกเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก 
     วาระหน่ึง  
5.  ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมการ 
6.  เง่ือนไขหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
7.  ประวติักรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
8.  หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) 
9.  แผนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 

คณะกรรมการบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2563 (“การประชุม”) ในวนัศุกร์ท่ี  3  เมษายน 2563  เวลา  09.30 น. เป็นตน้ไป  ณ.ห้องป่ินเกลา้  ชั้น 3 โรงแรม เอสดีอเวนิว 
เลขท่ี 94  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เน่ืองดว้ยประธานกรรมการบริษทัมีเร่ืองต่างๆ อาทิ รายงานความคืบหน้าการดาํเนินการตามมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้คราวท่ีผา่นมา เป็นตน้ ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

   ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหท่ี้ประชุมรับทราบเร่ืองต่างๆ 

   การลงมติ วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
 

วาระท่ี 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงาน
การประชุมดงักล่าวเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

   



                                      
 
                                                                                                                                                     บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

   

 

3 

   ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดต้รวจทานรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 5 
เมษายน 2562 แล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไวอ้ย่างถูกต้อง จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ตาม
เอกสารแนบ 1) 

   การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2562 และรายงานประจําปี 

2562  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกาํหนดให้
คณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา ให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 และรายงาน
ประจาํปีของคณะกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาํปี 2562 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ี (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  

งบแสดงฐานะการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
             ( หน่วย : ลา้นบาท)   
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        (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
(หน่วย : ลา้นบาท) 
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สินทรัพย์รวม (งบการเงินรวม) 
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบั 1,011.20 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 44.99 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.26 โดยสินทรัพยข์องบริษทัประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 67.50 สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 32.50 โดยสินทรัพยร์วมท่ีลดลงมีสาเหตุหลกัมาจากสินคา้คงเหลือท่ีลดลงจากปี 
2561 คิดเป็นร้อยละ 35.93 เน่ืองจากบริษทัฯมีการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้ใหเ้พียงพอต่อการจาํหน่ายโดยไม่
ถือสินคา้นานเกินความจาํเป็น  (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจาํปี 2562 หน้า 53) 

หนีสิ้นรวม (งบการเงินรวม) 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบั 217.36 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 65.00 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 23.01 โดยหน้ีสินของบริษทัฯประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 95.19 และหน้ีสินไม่
หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 4.81 โดยหน้ีสินหมุนเวียนหลกัของบริษทัฯ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนของบริษทัฯประกอบดว้ย หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ซ้ือ และสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจาํปี 2562 หน้า 54) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2562 เท่ากบั 793.84 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากบั 19.96  ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 สาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีมีกาํไรสุทธิอย่างต่อเน่ือง (อ้างอิง
ข้อมูลจากรายงานประจาํปี 2562 หน้า 54) 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งสรุปสาระสําคญั ดังนี ้
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
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รายได้ (งบการเงินรวม) 

ในปี 2562 บริษทัฯมีรายไดร้วมเท่ากบั 742.45 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.45 ซ่ึงลดลงจาก
เดิมเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีลูกคา้มีความตอ้งการสินคา้ลดลง ในส่วนของรายไดอ่ื้น  บริษทัฯ มี
รายไดอ่ื้นในปี 2562  เท่ากบั 9.53 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.73 (อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน
ประจาํปี 2562 หน้า 52) 

ต้นทุนขาย (งบการเงินรวม) 

ตน้ทุนขายปี 2562 เท่ากบั 524.19 ลา้นบาทลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.82 เป็นผลจากสินคา้ส่วนใหญ่
ของบริษทัฯนาํเขา้จากต่างประเทศโดยใชส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงในปี 2562 ท่ีผ่านมา ค่าเงินบาทแข็งค่า
อย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลให้ตน้ทุนสินคา้ท่ีนาํเขา้มามีมูลค่าลดลงจากปีก่อน
เม่ือเทียบเป็นเงินบาท (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจาํปี 2562 หน้า 52) 

ค่าใช้จ่าย (งบการเงินรวม) 

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.24 จาก 26.69 ล้านบาท เป็น 30.76 ล้านบาท โดยกลุ่ม
ค่าใชจ่้ายหลกัท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดและการส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุน้ให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้
อยา่งต่อเน่ือง  

ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.98 จาก 40.68 ลา้นบาท เป็น 46.36 ลา้นบาท เป็นผลมา
จากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ การตั้ งสํารองผลประโยชน์พนักงานท่ีตั้ งเพ่ิมข้ึนโดยปรับตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2562 เท่ากบั 27.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.60 เป็นผลมาจาก
กาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน 
(อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจาํปี 2562 หน้า 52) 

 

กําไรสุทธิและความสามารถในการทํากําไร 

บริษทัฯมีกาํไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2562 เท่ากบั 104.55 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีบริษทัฯมีกาํไร
สุทธิเฉพาะกิจการเท่ากบั 95.90 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.02 และเม่ือพิจารณาจากงบ
การเงินรวม ปี 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิ 110.11 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีมีกาํไรสุทธิ 
102.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.92 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.75 สาเหตุหลกัเน่ืองจากตน้ทุนขายท่ีลดลงจากค่าเงิน
บาทท่ีแขง็ค่า (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจาํปี 2562 หน้า 52) 
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อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั (งบการเงินรวม) 

ในปี 2562 บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 28.48 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 24.08 
เน่ืองจากในปี 2562 ตน้ทุนขายไดล้ดลงจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ปี 2562 ร้อยละ 13.65  เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจาก ปี 2561 ซ่ึงมีอตัราส่วน
อยูท่ี่ร้อยละ 13.19 เป็นผลจากกาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ปี 2562 ร้อยละ 14.05 ลดลงเลก็นอ้ยจากปี 2561 ซ่ึงมีอตัราส่วน
อยูท่ี่ร้อยละ 14.06 (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจาํปี 2562 หน้า 52) 

งบกระแสเงินสดสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
กระแสเงินสด (งบการเงินรวม) 

 ปี 2562 บริษทัฯมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 167.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากบั 63.90 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 61.69  สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสินคา้คงเหลือจากการบริหารสินคา้คงเหลือ
ใหท่ี้มีอตัราการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือใหดี้ข้ึน 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน ในปี 2562 เท่ากบั 56.58 ลา้นบาท ใชเ้พ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากบั 46.32 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 451.40 สาเหตุหลกัเกิดจาก มีการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 50.58 
ลา้นบาท ส่วนเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 117.40 ลา้นบาท ใชเ้พ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากบั 
119.14 ลา้น เน่ืองจากในปี 2561 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
จาํนวน 142.16 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2562 ไม่มีรายการดงักล่าว 
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กระแสเงินสดไดม้าใชไ้ปรายการขา้งตน้ทั้งหมดมีผลทาํให้ในปี 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือเงินสดและเงิน
ฝากธนาคารเท่ากบั 386.83 ลา้นบาท (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจาํปี 2562 หน้า 54) 

 การลงมติ  วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ  
 
วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกาํหนดให้
คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เพ่ือพิจารณา
อนุมติังบการเงิน 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
(ปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับปี 2562 เป็นเงินสํารองตามกฎหมายและงด

จ่ายเงินปันผล 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกาํหนดให้ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
 บริษทัฯมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี
อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู ้
ถือหุ้นเป็นสาํคญั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดแ้ละให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสําหรับปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) จาํนวน 104.55 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงเห็น
ควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาการจดัสรรสาํรองเพื่อไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  จาํนวน 5.30 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 5.07  ของกาํไรสุทธิประจาํปี ส่งผลให้บริษทัฯ มีเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจาํนวน 38.20 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.41 ของทุนจดทะเบียน และงดจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากกนัเงินสดไวส้ําหรับโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือการบริหารทาง                   
การเงิน 
 การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ (Treasury Stock) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีกาํไร

สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 210.60 ลา้นบาท (สุทธิจากทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 38.20 ลา้นบาท และสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 
54.18 ลา้นบาท) ดงันั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทาง
การเงินของบริษทัฯ โดยจาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนเท่ากบั 70 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ใน
ราคาท่ีจะเสนอซ้ือคืน 3.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 210 ลา้นบาท และเน่ืองจากการซ้ือหุ้นคืนคร้ังน้ีเป็นการซ้ือหุ้นคืนใน
จาํนวนท่ีเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และจะตอ้ง
ดาํเนินการซ้ือคืนจากผูถื้อหุ้นเป็นการทัว่ไป (General Offer)  โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการซ้ือหุ้นคืนของบริษทัฯ (ปรากฎในแบบรายงานการ
เปิดเผยการซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)          

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือ
บริหารทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
มอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ในคาํเสนอซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นเป็นการทัว่ไป เช่น 
วิธีการแสดงเจตนาขายหุ้นคืนให้แก่บริษัทฯ การส่งมอบใบหุ้น วิธีการจดัสรรหุ้น และวิธีการชําระเงินค่าหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมถึง
รายละเอียดอ่ืนๆ ในโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงินตามท่ีเห็นเหมาะสม และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย และหลกัเกณฑแ์ละ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นประจาํทุกปี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  โดยไดรั้บความเห็นสมควรและการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 
 พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  9169 และ/หรือ นายสุวฒัน์ มณีกนกสุกล   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134  และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9393  แห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2563  
 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจทาํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 โดยบุคคลดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยมีค่าตอบแทนของบริษทัฯ  เป็นจาํนวนเงิน 935,000 บาท ต่อปี  และมีค่าตอบแทนของบริษทัย่อยซ่ึงผูส้อบ
บญัชี และสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนั รวมกนัเท่ากบั 390,000 บาท ต่อปี  ซ่ึงสํานกังานสอบบญัชีดงักล่าว ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
มาแลว้ 1 ปี  
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รายช่ือผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทย้อนหลัง 2 ปี 

 
 หมายเหตุ  :  ค่าบริการอ่ืนๆ  -ไม่มี-  
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ย้อนหลัง 2 ปี 

 
หมายเหตุ : - ค่าบริการอ่ืนๆ –ไม่มี- 

  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 



                                      
 
                                                                                                                                                     บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

   

 

11 

วาระท่ี 8 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดาํรงตําแหน่งอีกวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัซ่ึง กาํหนดว่า “ในการ
ประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งตามวาระ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเขา้
มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด”้  โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่  
1) นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี 2) นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี 3) นายการุณ  ศรีวิตรานนท ์4) นายวิษณุ  มีอยู ่

ทั้งน้ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และบริษทัได้
สอบถามความสมคัรใจของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ และสอบถามความจาํนงของผูถื้อหุ้นรายใหญ่เพ่ือเสนอช่ือกรรมการ
ตวัแทน  โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองก่อนนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้
พิจารณาจาก คุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้าํหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 2563 ทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก
วาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาํเป็นดงักล่าวโดยไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยดูถึง
ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทั
ในช่วงท่ีผ่านมา และไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยรายช่ือกรรมการท่ีจะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง มีรายช่ือดงัน้ี 

 

 
 
 ซ่ึงบุคคลทั้ง 4 คนเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 โดยประวติัและขอ้มูลของกรรมการท่ีถูก
เสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง (ตามเอกสารแนบ 3) 
 การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกาํหนดว่า “ห้ามมิ
ให้บริษทัฯจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั และให้กรรมการไดค้่าตอบแทน
ตามจาํนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะไดก้าํหนดให้ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น” ซ่ึงบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ในรูปแบบของเบ้ียประชุม
เท่านั้น ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
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หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษทัฯ จดัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยพิจารณาเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทั การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนและ
โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้ งอยู่ในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการได ้และตอ้งผ่านการอนุมติัจาก ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

ทั้งน้ี นโยบายการจ่ายเบ้ียประชุมให้แก่กรรมการนั้น  ทางบริษทัฯ จะจ่ายค่าเบ้ียประชุมให้แก่ ประธานกรรมการ  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ  และ กรรมการ  ทุกวนัส้ินเดือนของเดือนนั้นๆ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ ประจาํปี 2563 โดยคาํนึงถึงภาระความรับผดิชอบและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ โดยเสนอให้กาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการใน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ปีย้อนหลัง 

 
 

 โดยใหอ้ตัราเงินค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไปจนกว่าจะมีมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติัเป็นประการอ่ืน ทั้งน้ี  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปีรวมทั้งส้ินไมเ่กิน 2,200,000  บาท 
 การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  การเปิดวาระอ่ืนๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม หารือ และ/หรือ ให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ 
และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหมี้วาระอ่ืนๆ น้ีไวใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
 การลงมติ วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ 
 อน่ึง คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ในวนัท่ี           
9 มีนาคม 2563  

 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  ฉบบัน้ี  พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.gratitudeinfinite.co.th ในหวัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์ หรือหวัขอ้ Investor Relation  
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 ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุม สามารถจดัส่ง
คาํถามล่วงหนา้ไดท่ี้ E-mail address : secretary@gratitudeinfinite.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2888-7200 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าว หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองไดก้รุณาแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมคร้ังน้ีดว้ย  อน่ึง เพ่ือความสะดวกหากผูถื้อหุน้ท่านใด
ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ีโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ท่ีแนบมา (เอกสารแนบ 7) โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

 หากท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษทัฯ ขอเรียนท่านทราบว่า มี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่ีสามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียกบัวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี และ
คณะกรรมการได้พิ จารณาแล้วว่ าส ามารถให้ ความ เห็นได้อย่างเป็น อิสระและเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ี เก่ี ยวข้อง  ได้แ ก่                   
นายกนัต ์อรรฆยว์รวิทย ์ (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระท่ีรับมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 6) โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะ  (ตามเอกสาร
แนบ 8) ลงนามผูม้อบฉันทะ พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมายงั “ฝ่ายเลขานุการบริษทั เลขท่ี 9/8 ม.5 แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวฒันา 
กรุงเทพฯ 10170 ” ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ไวเ้พ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน โดยบริษทัฯ จะเปิด
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นตน้ไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั  แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                      

              

(นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์) 

ประธานกรรมการ 

 

เลขานุการบริษทั 

นางสาวสุกานดา ไท 

โทร. 0-2888-6800 ต่อ 416 

Email : secretary@gratitudeinfinite.co.th   
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เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม 
 
 
เอกสารแนบ 1 : สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  (วาระท่ี 2) 
 
เอกสารแนบ 2 : แบบรายงานการเปิดเผยการซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2) (วาระท่ี 6) 
 
เอกสารแนบ 3 :   ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และถูกเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก 

    วาระ (วาระท่ี 8)       
            

เอกสารแนบ 4 : คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
 
เอกสารแนบ 5 : ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และกรรมการ 
 
เอกสารแนบ 6 : เง่ือนไขหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 
เอกสารแนบ 7 : ประวติักรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 
 
เอกสารแนบ 8 : หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) 
 
เอกสารแนบ 9 : แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


