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 วันอังคาร
แรม รอยัล

ห

    บริษัท

รที่ 19 เมษ
ล ซิตี้ (ปนเก

หนังสือ

 แกรทททิ

ษายน 2559
กลา) 800 

กรุงเทพ

อเชิญปร

ทูด อนิฟ

9 เวลา 09
 ถ.บรมราช
พมหานคร

ระชุมส

นิท จํากดั

.30 น. ณ ห
ชชนนี แขว
ร 10700 

สามัญผู

ด (มหาช

หองปนเกล
งบางบําหร

ผูถือหุน

ชน) 

ลา 1 ช้ัน 9
รุ เขตบางพ

นประจาํ

     
พลัด 

าป 255
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ที่ 

เร่ื

เรีย

 

สิ่ง

หุน
(ป
 

วา

ปร

 

 

 

วา

 
รา

 
เม
รา
เอก

    

GIFT59/22010

อง  

ยน  

 

งที่สงมาดวย 

คณะก
นประจําป 2559
นเกลา) เลขท่ี 8

าระท่ี 1 เร่ืองที

วัตถุป
ระชุมผูถือหุนค

  ความเ

  การลง

าระท่ี 2 พิจาร

  วัตถุป
ยงานการประชุ

  ความเ
ษายน 2558 แ
ยละเอียดตามสํ
กสารแนบ 1) 

                      

0 

 

ขอเชิญประ

ทานผูถือหุน

บริษัท แกรท

1.  สําเนาราย
2.  รายงานป
3.  ประวัติ
วาระหน่ึง  
4.  ขอบังคับ
5.  เง่ือนไขห
6.  ประวัติกร
7.  หนังสือม
8.  แผนที่จดั
 

กรรมการบริษัท
9 (“การประชมุ
800 ถนนบรมร

ท่ีประธานแจง

ประสงคและเห
ราวที่ผานมา เป

เห็นของคณะก

งมติ วาระน้ีไมมี

รณารับรองรา

ประสงคและเห
ชุมดังกลาวเพ่ือเ

เห็นของคณะก
ลว เห็นวาไดมี

สําเนารายงานกา

                      

 

ะชมุสามัญผูถื

น 

ททิทูด อินฟนิท

ยงานการประชุ
ประจําป 2558 ใ
โดยสังเขปของ

บของบริษัทเฉพ
หลักเกณฑ และ
รรมการอิสระผู
มอบฉันทะ จําน
ดประชุมผูถือหุน

ท แกรททิทูด อนิ
ม”) ในวันอังคาร
าชชนนี แขวงบ

งใหท่ีประชมุ

ตุผล  เน่ืองดว
ปนตน ซึ่งจําเปน

รรมการ คณะก

มกีารลงคะแนน

ยงานการประ

หตุผล  การประ
เสนอตอที่ประช

กรรมการ คณะ
มีการบันทึกไว
ารประชุมสามญั

                      

ถือหุนประจํา 

ท จํากัด (มหาชน

ชมสามัญผูถือหุน
ในรูปแบบซีดีรอ
งกรรมการที่คร

พาะที่เก่ียวกับกา
ะวิธีปฏิบัติในกา
ผูรับมอบฉันทะ
นวน 3 แบบ (เลอื
น 

นฟนิท จํากัด (ม
รที่  19  เมษายน
บางบําหรุ เขตบ

ทราบ 

ยประธานกรร
นที่จะแจงใหที่ป

กรรมการบริษัท

นเสียง เน่ืองจาก

ะชุมสามัญผูถื

ะชุมสามัญผูถือ
ชุมผูถือหุนเพ่ือ

กรรมการบริษั
วอยางถูกตอง 
ญผูถือหุนประจํ

                      

1 

ป 2559 

น) 

นประจําป 255
อม 
รบกําหนดออก

ารประชุมผูถือห
ารเขารวมประชุ
ะจากผูถือหุน 
อกใชแบบใดแ

มหาชน) (“บริษั
น 2559  เวลา  9
บางพลัด กรุงเท

มการบริษัทมีเ
ประชุมผูถือหุน

ทเห็นควรใหที่ป

กเปนวาระเพ่ือท

ถือหุนประจํา 

อหุนประจําป 2
พิจารณารับรอ

ษัทไดตรวจทาน
 จึงเห็นควรให
จาํป 2558 ที่ไดจั

                      

8  

จากตําแหนงตา

หุน และกรรมก
ชุม การมอบฉัน

บบหน่ึง) 

ษัท”) ขอเรียนเชิ
9.30 น. เปนตน
พฯ 10700 โดย

เรื่องตางๆ อาทิ
นทราบ 

ประชุมรับทราบ

ทราบ 

ป 2558 เม่ือวั

2558 จัดขึ้นเมื่อ
งรายงานการปร

นรายงานการป
หที่ประชุมผูถือ
จดัสงใหกับผูถือ

      บริษัท แกร

วันที่ 2 มี

ามวาระ และถูก

าร 
ทะ และการออ

ชิญทานผูถือหุน
ไป  ณ.หองปน
ยมีระเบียบวาระ

ทิ รายงานความ

บเรื่องตางๆ 

ันท่ี 21 เมษาย

อวันที่ 21 เมษา
ระชุม  

ระชุมสามัญผูถื
อหุนรับรองราย
อหุนพรอมกับห

รททิทูด อินฟนิ

มนีาคม 2559 

กเสนอช่ือใหเข

อกเสียงลงคะแน

นเขารวมการปร
นเกลา 1 ช้ัน 9 โ
ะการประชุมดัง

มคืบหนาการดํ

ยน 2558 

ายน 2558 โดย

ถือหุนประจําป
ยงานการประ
หนังสือเชิญปร

ท จํากัด (มหาช

ขาดํารงตําแหน

นน 

ระชุมสามัญผูถือ
รงแรม รอยัล ซิ
ตอไปน้ี 

าเนินการตามม

ยบริษัทฯ ไดจัด

ป 2558 เมื่อวันที
ชุมดังกลาว โด
ะชุมในครั้งน้ี (

ชน) 
    

งอีก 

อ
ซิต้ี

มติที่

ดทํา

ที่ 21 
ดยมี
(ตาม



 

 
ออ

 
วา

 
คณ
ปร
 
ปร
เชิญ

 

    

  การลง
อกเสียงลงคะแน

าระท่ี 3 พิจาร
2558 
วัตถุปร

ณะกรรมการบริ
ระจําป 

ความเห
ระจําปของคณะ
ญประชุมในครั้

 

                      

งมติ วาระน้ีตอง
นน 

รณารับทราบร
  
ระสงคและเหตุ
ริษัทตองรายงา

ห็นของคณะกร
ะกรรมการใหที
รัง้น้ี (ตามสิ่งทีส่

งบแส
  

                      

งผานการรับรอ

รายงานของค

ตุผล  เพ่ือใหเป
านผลการดําเนิ

รรมการ  คณะก
ที่ประชุมผูถือหุ
สงมาดวย 2)  
สดงฐานะการเงิน

 

                      

องดวยคะแนนเ

คณะกรรมการ

ปนไปตาม พรบ
นงานของบริษั

กรรมการบริษัท
นรับทราบ โดย

นสําหรับป สิ้น
  

                      

2 

สียงไมนอยกว

รบริษัทสําหรั

บ.บริษัทมหาช
ษัทฯ ในรอบปท

ทเห็นควรรายง
ยมีรายละเอียดต

สุดวันท่ี 31 ธัน
 

                      

าก่ึงหน่ึงของจํา

ับผลการดําเนิ

ชนจํากัด พ.ศ.2
ที่ผานมา ใหแก

านผลการดําเนิ
ตามรายงานปร

นวาคม 2558 ซึ่ง
  

      บริษัท แกร

านวนเสียงทั้งห

นนิงานประจํา

2535 และตามข
กผูถือหุนรับทร

นินงานของบริษ
ะจําป 2558 ที่ไ

งสรุปสาระสําคั
 

รททิทูด อินฟนิ

หมดของผูถือหุน

าป 2558 และ

ขอบังคับของบ
ราบในการประ

ษัทฯ ในรอบป 
ไดจัดสงใหผูถือ

คัญ ดังน้ี 
  (

ท จํากัด (มหาช

นซึ่งมาประชุม

รายงานประจ

บริษัทที่กําหนด
ะชุมสามัญผูถือ

 2558 และราย
อหุนพรอมหนัง

( หนวย : ลานบ

ชน) 
    

และ

จําป 

ดให
อหุน

งาน
งสือ

บาท)  
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      บริษัท แกร

  

รททิทูด อินฟนิ

 

ท จํากัด (มหาช

(หนวย : ลานบ

(หนวย : ลานบ

ชน) 
    

บาท) 

 

บาท) 

 



 

    

สินทรัพยรว

หน้ีสินรวม (

สวนของผูถื

                      

วม (งบการเงินร

สิน
คิด
สิน
ฝา
เป
เพ่ื

(งบการเงินรวม

หนี
เปน
หม
กา
สั้น
ผล

อหุน (งบการเงิ

สว
บา

                      

รวม) 

นทรัพยรวมขอ
ดเปนรอยละ 
นทรัพยไมหมนุ
ากธนาคารท่ีเพ่ิม
นรอยละ 10.2
ือใหเพียงพอตอ

ม) 

น้ีสินรวมของบ
นรอยละ 16.74
มุนเวียนคิดเปน
รเงิน และ เจาห
นเร็วกวากําหน
ลประโยชนระย

งินรวม) 

วนของผูถือหุนข
ท คิดเปนรอยล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

งบริษัทฯ ณ สิ้น
4.85 โดยสิ

นเวียนคิดเปนรอ
มขึ้นจากป 255
24 เน่ืองจากบริ
อจํานวนพนักง

บริษัทฯ ณ สิ้นป
4 โดยหน้ีสินขอ
นรอยละ 0.78 
หน้ีการคาและเจ
นดเพ่ือลดตนทุ
ะยาวของพนักง

ของบริษัทฯ ณ
ละ 22.50 สาเหต

                      

4 

้นป 2558 เทากั
สินทรัพยของบริ
อยละ 26.93 
57 คิดเปนรอยล
รษิัทมีการกอส
านฝายขายและ

ป 2558 เทากับ 
องบริษัทฯประ
โดยหน้ีสินหม

จาหน้ีอื่น ซึ่งมมีู
ทุนทางการเงิน
งาน และภาษีเงิ

ณ สิ้นป 2558 เท
ตุหลักมาจากผล

                      

กับ 729.51 ลาน
รษิัทประกอบด
โดยสินทรัพย

ละ 31.14  และ
รางอาคารสํานั
ะบริหารท่ีเพ่ิมขึ้

 258.68 ลานบา
ะกอบดวยหน้ีสิน
มุนเวียนหลักข
มลูคาที่ลดลงจาก

 สวนหนี้สินไ
ินไดนิติบุคคลร

ทากับ 465.98 ล
ลประกอบการข

      บริษัท แกร

นบาท เพ่ิมขึ้นจา
วยสินทรัพยหม
ยรวมที่เพ่ิมขึ้นมี
ที่ดินอาคารแล
กงานเพิ่ม 1 อ
้น 

าท ลดลงจากป
นหมุนเวียนคิด
ของบริษัทฯ ได
กป 2557 เน่ืองจ
มหมุนเวียนขอ
รอการตัดบัญชี 

ลานบาท เพ่ิมขึ้
ของบริษัทฯ ที่มี

รททิทูด อินฟนิ

ากป 2557 เทาก
มุนเวียนคิดเปน
มสีาเหตุหลักมา
ะอุปกรณ เพ่ิม
อาคารและซื้อย

ป 2557 เทากับ 5
ดเปนรอยละ 34
ดแก เงินกูยืมระ
จากการจายชําร
องบริษัทฯปร
 

ขึ้นจากป 2557 
มกํีาไรสุทธิอยา

ท จํากัด (มหาช

กับ 33.73 ลานบ
นรอยละ 73.0
าจากเงินสดและ
ขึ้นจากป 2557
ยานพาหนะเพ่ิม

52.01 ลานบาท
4.68 และหน้ีสิน
ะยะสั้นจากสถา
ระหน้ีเงินกูยืมร
ะกอบดวย สํา

เทากับ 85.59 
งตอเน่ือง 

ชน) 
    

บาท 
07% 
ะเงิน
7 คิด
มเติม

ท คิด
นไม
าบัน
ระยะ
รอง

ลาน



 

    

 

รายได (งบก

ตนทุนขาย 

                      

งบกําไร

การเงินรวม) 

ใน
จาก
สา

ใน
21
ถด
ได
27
รบั

 (งบการเงินรวม

ตน
ชนิ
เปน
แล

                      

รขาดทุนเบ็ดเส

นป 2558 บริษัท
กสภาวะการชะ
มารถรักษาอัตร

นสวนของรายไ
8.82 เปนผ
ดถอย และการ
ดอยางมีประสทิ
7.50 ลานบาท กํ
บ 0.90 ลานบาท

ม) 

นทุนขายป 255
นิดอางอิงตอราค
นผลมาจากการ
ละสามารถตอรอ

                      

ร็จสําหรับป สิน้

ทฯมีรายไดรวมเ
ะลอตัวของเศรษ
รากําไรขั้นตนไ

ดอื่น บริษัทฯมี
ผลมาจากการข
รปองกันความเสี
ทธิภาพ โดยใน
กําไรจากอัตราแ
ท รายไดอื่นๆ 2

8 เทากับ 577.6
คานํ้ามันที่ลดลง
รชําระคาสินคาแ
องราคาสินคาไ

                      

5 

นสุดวันท่ี 31 ธั

เทากับ 753.25 
ษฐกิจมีผลทําให
ไดอยางมีเสถียร

มรีายไดอื่นในป
ายเงินลงทุนช่ัว
สี่ยงจากอัตราแ
นป 2558 บริ
แลกเปลี่ยน เทา
.39 ลานบาท 

65 ลานบาท ล
ง และการเจรจ
แกผูขายตางปร
ดงายขึ้น  

                      

ันวาคม 2558 ซึ

 ลานบาท ลดล
หยอดจําหนายสิ
รภาพ  

 2558 เทากับ 3
วคราวบางสวน
ลกเปล่ียนดวยก
ษัทฯมีกําไรจาก
กับ 0.60 ลานบ

ดลงจากป 255
าตอรองเพื่อลด
ะเทศไดตรงเวล

      บริษัท แกร

ซึ่งสรุปสาระสํา

งจากป 2557 คิ
สินคาอุปโภคบริ

31.85 ลานบาท 
เน่ืองจากความก
การทําสัญญาซื้อ
กเงินลงทุนช่ัวค
บาท ดอกเบี้ยรบั

7 คิดเปนรอยล
ดราคาสินคาจาก
ลา ทําใหสาม

รททิทูด อินฟนิ

คัญ ดังน้ี 

คิดเปนรอยละ 8
ริโภคลดลง 

 เพ่ิมขึ้นจากป 2
กังวลตอสภาวะ
้อขายเงินตราตา
คราวและหลักท
บ เทากับ 0.38 ล

ละ 14.62 เน่ือง
กเจาหน้ีตางประ
มารถสรางความ

ท จํากัด (มหาช

(หนวย : ลานบ

8.87 สาเหตุหลั
แตทั้งน้ีบริษัท

2557 คิดเปนรอ
ะเศรษฐกิจที่มภี
างประเทศลวงห
ทรัพยเผ่ือขายเท
ลานบาท เงินปน

จากราคาสินคา
ะเทศไดมากขึ้น
มเช่ือใจใหกับผู

ชน) 
    

บาท) 

 

ักมา
ทฯยัง

ยละ 
ภาวะ
หนา
ากับ 
นผล

าบาง
น ซึ่ง
ผูขาย



 

    

คาใชจาย (งบ

กําไรสุทธิแล

                      

บการเงินรวม) 

คา
กา
14
เพ่ิ
ทรั
คา
คลั
อื่น

คา
จาก

เงิน
ผล

คา
บริ

คา
กา

คา
เพ่ิม
 
คา
ลด
ป 
ธน

ภา
จาก

ละความสามารถ

บริ
เฉพ
กา
ลา
เกิด
กํา

                      

าใชจายในการข
ารลดลงของคาข
4.22 แตทั้งน้ีสา
ิมขึ้นของทรัพย
รพัยากรบุคคลใ
าใชจายหลัก ดัง
ลังสินคา 1.52 ล
นๆ 2.19 ลานบา

ใชจายในการบ
กการเพ่ิมขึ้นขอ

นเดือนพนักงาน
ลมาจากการเพ่ิม

ซอมบํารุงป 25
รษิัทฯมีการบูรณ

ที่ปรึกษาทางกา
รเงินที่มากขึ้นจ

ตอบแทนผูบริห
มขึ้นของบุคลา

ใชจายทางการเ
ดของอัตราดอกเ

2558 เหลืออ
นาคารที่ใหสินเชื

ษีเงินไดนิติบุค
กกําไรสุทธิที่เพิ

ถในการทํากําไร

รษิัทฯมีกําไรสุท
พาะกิจการเทากั
รเงินรวม ป 25
นบาท เพ่ิมขึ้น 
ดจากตนทุนขาย
ไรจากอัตราแล

                      

ขายในป 2558 เ
ขนสงอางอิงตา
เหตุที่ทําใหคาใ
ยากรบุคคลดาน
ใหพรอมตอการ
งน้ี เงินเดือนฝา
ลานบาท คาคอ
าท 

ริหารในป 255
องคาใชจายหลัก

นและสวัสดิการ
ขึ้นของทรัพยา

558 เทากับ 1.2
ณะซอมแซมอา

ารเงินป 2558 
จากการออกใบ

หารในป 2558 
กรฝายบริหาร แ

เงินในป 2558 เ
เบี้ยเงินบาทในป
อยูที่ รอยละ 
ช่ือสัญญาทรัสต

คลในป 2558 เ
พ่ิมขึ้น   

ร 

ทธิเฉพาะกิจการ
กับ 76.73 ลาน
58 บริษัทฯและ
 14.05 ลานบา
ยที่ลดลง การข
กเปล่ียน  

                      

6 

ทากับ 22.74 ล
ามราคาน้ํามันที่
ใชจายในการขา
นการตลาดเพ่ือม
รขยายกิจการ 
ายการตลาดและ
อมมิชช่ัน 3 ลาน

58 เทากับ 35.42
ก ไดแก  

รป 2558 เทากับ
ากรบุคคลเพื่อร

29 ลานบาท เพ่ิ
คารสํานักงานแ

เทากับ 2 ลาน
สําคัญแสดงสทิ

 เทากับ 10.71 ล
และการปรับเพิ

เทากับ 4.48 ลา
ป 2558 จากนโ
1.5 และสาเห
ตรีซีทรวมถึงกา

เทากับ 23.65 ล

รในป 2558 เทา
นบาท เพ่ิมขึ้น 
ะบริษัทยอย มีก
าท คิดเปนรอยล
ขยายฐานลูกคาร

                      

านบาท ลดลงจ
ลดลง ซึ่งมีผล
ายโดยรวมลดล
มุงขยายฐานลูก
โดยในป 2

ะฝายคลังสินคา
นบาท คาขนสง

2 ลานบาท เพ่ิม

บ 5.98 ลานบา
องรับการเติบโ

พ่ิมขึ้นจากป 25
และกอสรางอาค

นบาท เพ่ิมขึ้นจ
ทธิ์ในการจะซื้อ

ลานบาท เพ่ิมขึ้
พ่ิมของเงินเดือน

านบาท ลดลงจา
โยบายทางการเ ิ
ตุอีกประการคื
ารชําระหนี้กอน

านบาท เพ่ิมขึ้น

ากับ 93.55 ลาน
16.82 ลานบา
กําไรสุทธิ 89.3
ละ18.67 สาเหต
รายใหมและสนิ

      บริษัท แกร

จากป 2557 คิดเ
ลใหคาขนสงลด
งจากปกอน เพี
คาและยอดขาย
558 บริษัทมี
า 8.85 ลานบาท
งสินคา 7.18 ล

มขึ้นจากป 255

ท เพ่ิมขึ้นจากป
ตของกิจการ ต

57 คิดเปนรอย
คารสํานักงานเพ

ากป 2557 เทา
อหุนสามัญ(War

้นจากป 2557 คิ
นและคาเบี้ยประ

ากป 2557 คิดเป
งินของ กนง. ที
อการตอรองเพื่
นกําหนดเพ่ือลด

นจากป 2557 คดิ

นบาท เมื่อเทียบ
าท คิดเปนรอย
0 ลานบาท เทยี
ตุหลักมาจากกา
นคาใหมที่มีสัดส

รททิทูด อินฟนิ

เปนรอยละ 0.3
ดลงจากป 25
พียงรอยละ 0.31
ยใหมากขึ้นและ
มคีาใชจายในกา
ท เงินโบนัสฝา
ลานบาท  และค

57 คิดเปนรอยล

ป 2557 คิดเปน
ามแผนทรัพยา

ยละ 1,072.73 เ
พ่ิม 

ากับ 66.67% 
rrant)ในป 255

คิดเปนรอยละ 2
ะชุมฝายบริหาร

ปนรอยละ 9.13
ที่ประกาศปรับล
ือลดอัตราดอก
ดตนทุนทางการ

ดเปนรอยละ 2

บกับป 2557 ทีบ่
ละ 21.92 แตเ
ยบกับป 2557 ที
ารเพ่ิมขึ้นของอั
สวนในการทําก

ท จํากัด (มหาช

1 ปจจัยหลักมา
57 คิดเปนรอ
1 เปนผลมาจาก
ะเปนการเตรียม
ารขายประกอบ
ยการตลาดและ
คาใชจายในการ

ละ 28.43 เปนผ

นรอยละ 39.07 
กรบุคคลที่วางไ

น่ืองจากใบป 2

เน่ืองจากขอมลู
8  

23.10 เน่ืองจาก
ร 

3 เน่ืองจากการป
ลดอัตราดอกเบี้
เบี้ยของบริษัทฯ
รเงิน 

1.90 สาเหตุหลั

บริษัทฯมีกําไรส
เมื่อพิจารณาจา
ที่มีกําไรสุทธิ 7
อัตรากําไรขั้นตน
กําไรขั้นตนมาก

ชน) 
    

าจาก
ยละ 
กการ
ม
ดวย
ะฝาย
รขาย

ลมา

เปน
ไว  

2558 

ลทาง

กการ

ปรับ
้ยใน
ฯกับ

ักมา

สุทธิ
กงบ
5.25 
นซึ่ง
กขึ้น 



 

 

    

อัตราสวนทา

                      

างการเงินท่ีสําคั

ใน
25
คว
คา
เคลื
สา

อัต
เน่ือ
ที่ล

อัต
21

                      

คัญ (งบการเงิน

นป 2558 บริษัท
58 บริษัทสาม
วามสัมพันธที่ดีข
ตรงตามเวลา 
ลื่อนไหวของอั
มารถประมาณ

ตราผลตอบแทน
องมาจากกําไร
ลดลง การควบค

ตราผลตอบแทน
.06 เน่ืองมาจาก

                      

นรวม) 

ทฯมีอัตรากําไรข
ารถลดตนทุน
ขึ้นระหวางบริษ
ทําใหบริษัทฯ
อัตราแลกเปล่ีย
การตนทุนลวง

นตอสินทรัพยร
กอนดอกเบ้ียแล
คุมคาใชจายในก

นตอสวนของผู
กสวนของผูถือห
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ขั้นตนรอยละ 1
นขายไดมากขึ้น
ษัทฯกับผูขายสิ
สามารถเจรจา
นเงินตราตางป
หนาและต้ังราค

รวม (ROA) ป 2
ละภาษีที่เพ่ิมขึ้
การขายและบริ

ถือหุน (ROE) 
หุนที่เพ่ิมขึ้น 85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

19.93 เพ่ิมขึ้นจ
นจากราคาสินค
สินคาตางประเท
าตอรองเพ่ือลด
ประเทศอยางใก
คาขายสินคาเพ่ือ

2558 รอยละ 16
้นจากป 2557 คิ
ิหาร  

 ป 2558 ลดล
5.59 ลานบาท 

      บริษัท แกร

ากป 2557 ซึ่งเท
คาบางชนิดตาม
ทศเปนผลมาจา
ดราคาสินคาได
กลชิดทั้งฝายขา
อรักษาอัตรากํา

6.48  เพ่ิมขึ้นจา
คิดเปนรอยละ 1

ง จากป 2557 

รททิทูด อินฟนิ

ทากับรอยละ 1
มการลดลงขอ
กการรักษาเคร
ดมากขึ้น รวม
ายและฝายการ
าไรขั้นตนไดอย

าก ป 2557 ซึ่งเท
17.93 ซึ่งเปนผ

จาก รอยละ 21

ท จํากัด (มหาช

7.14 เน่ืองจากใ
องราคาน้ํามัน แ
ดิตการจายเงินแ
ถึงการติดตาม
รเงิน ทําใหฝาย
ยางมีประสิทธภิ

ทากับรอยละ 1
ลมาจากตนทุน

1.50  เปน รอ

ชน) 
    

ในป 
และ
แกคู
การ
ยขาย
ภาพ 

5.44  
นขาย

ยละ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

กระแสเงินส

การลงม

                      

งบก

สด (งบการเงินร

 ป 

ลา

43

รว

 เงิน

แล

29

กา

กร

ฝา

มติ  วาระน้ีไมมี

                      

กระแสเงินสดสํ

รวม) 

 2558 บริษัทฯมี

นบาท คิดเปนร

.17 ลานบาทเน่ื

มถึงการบริหาร

นสดสุทธิใชไป

ละสรางอาคารส

.93 ลานบาท ส

รลดตนทุนทาง

ะแสเงินสดได

กธนาคารเทากับ

มกีารลงคะแนน

                      

สาํหรับป สิ้นสุด

มกีระแสเงินสด

รอยละ 429.74 ส

ืองมาจากการใ

รสินคาคงเหลือ

ปในกิจกรรมกา

สํานักงานเพิ่มขึ

สาเหตุหลักมาจ

งการเงินโดยการ

มาใชไปรายกา

บ 212.47 ลานบ

นเสียง เน่ืองจาก
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ดวันท่ี 31 ธันวา

จากการดําเนิน

สาเหตุหลักมาจ

หเครดิตแกลูกค

อของฝายบริหาร

ารลงทุน ในป 2

ขึ้นอีก 1 อาคาร

ากการลดลงขอ

รชําระหน้ีบางส

ารขางตนทั้งหม

บาท 

กเปนวาระเพ่ือท

                      

าคม 2558 ซึ่งสร

งานจํานวน 95

จาก การลดลงข

คารายใหมที่รัด

รเปนผลทําใหสิ

2558 เทากับ 14

ร 17.90 ลานบ

องเจาหน้ีสัญญ

สวนกอนครบกํ

มดมีผลทําใหใ

ทราบ  

      บริษัท แกร

รุปสาระสําคัญ 

.28 ลานบาท เพิ

ของลูกหน้ีการค

ดกุมมากขึ้นโดย

สินคาคงเหลือมี

4.90 ลานบาทมีส

าท สวนเงินสด

าทรัสตรีซีทจํา

กาหนด 

นป 2558 บริษั

รททิทูด อินฟนิ

 ดังน้ี 

พ่ิมขึ้นจากป 25

คาและสินคาคง

ยระยะเวลาการใ

มจีํานวนลดลง  

สาเหตุหลักมาจ

ดสุทธิใชไปใน

านวน 30.61 ลา

ษัทฯมียอดคงเห

ท จํากัด (มหาช

(หนวย : ลานบ

57 เทากับ 80.1

เหลือ จํานวน 

ใหเครดิตที่สั้นล

 

จากการซื้ออุปก

นกิจกรรมจัดหา

านบาทเน่ืองมา

หลือเงินสดและ

ชน) 
    

บาท) 

 

5 

ลง 

กรณ

าเงิน 

าจาก

ะเงิน



 

วา
 
คณ
อน
 
สํา
(ป

ออ

 
วา
 

จดั

จน

 

เส

ละ

คิด

 
ออ
 

วา

สํา
จา
ปร
รา

 

พิจ
ออ
หัก
สด
27
ทะ
 
 

    

าระท่ี 4 พิจาร
วัตถุปร

ณะกรรมการบริ
นุมัติงบการเงิน 

ความเห
าหรับปสิ้นสุดวั
รากฏในรายงาน

การลงม
อกเสียงลงคะแน

าระท่ี 5 พิจาร
วัตถุปร

ดสรรกําไรสุทธิ

นกวาทุนสํารอง

ความเห

นอใหที่ประชุม

ะ  5.33  ของกําไ

ดเปนรอยละ  3.

การลงม
อกเสียงลงคะแน

าระท่ี 6 พิจาร
วัตถุปร

ารองตามกฎหม
กประโยชนสูง
ระชุมผูถือหุน 
ยงานใหที่ประช

ความเห
จารณาจายเงินป
อกจําหนายแลว
กเงินสํารองตาม
ดไวเพ่ือรองรับ
7 เมษายน 2559
ะเบียนในวันที่ 2

                      

รณาอนุมัติงบ
ระสงคและเหตุ
ริษัทตองจัดทํา
 
ห็นของคณะกร
วันที่ 31 ธันวาค
นประจําป 255

มติ วาระน้ีตอง
นน  

รณาอนุมัติ จัด
ระสงคและเหตุผ

ิประจําปสวนห

งน้ีจะมีจํานวนไ

ห็นของคณะกร

มสามัญผูถือหุน

ไรสุทธิประจําป

.85  ของทุนจด

มติ วาระน้ีตองผ
นน  

รณาอนุมัติ จา
ระสงคและเหตุผ
มาย ทั้งน้ีอัตรา
สุดของผูถือหุน
เวนแตเปนการ
ชุมผูถือหุนทรา

ห็นของคณะกร
ปนผลประจําป
จํานวน 302,68
มกฎหมาย ซึ่งก
บการขยายกิจก
9 และใหรวบรว
28 เมษายน 255

                      

แสดงฐานะก
ตุผล  เพ่ือใหเป
งบการเงิน ณ วั

รรมการ  คณะก
คม 2558  ซึ่งผา
8 ตามสิ่งที่สงม

ผานการรับรอง

ดสรรกําไรสุท
ผล  เพ่ือใหเปน

หน่ึงไวเปนทุนส

ไมนอยกวารอย

รรมการ  บริษัท

นพิจารณาการจัด

ป สงผลใหบรษิั

ทะเบียน 

ผานการอนุมัติด

ายเงินปนผล ส
ผล  บริษัทฯมี
าการจายเงินปน
นเปนสําคัญ ทั้ง
รจายเงินปนผล
าบในการประชุ

รรมการ  บริษัท
ป 2558 โดยจาย
86,717 หุน รวม
การจายเงินปนผ
ารในอนาคต 
วมรายช่ือตามม
59 โดยกําหนดจ

                      

ารเงิน และงบ
ปนไปตาม พรบ
วันสิ้นสุดของร

กรรมการบริษัท
านการพิจารณา
มาดวย 2) 

งดวยคะแนนเสี

ทธิสําหรับผลก
ไปตาม พรบ.บ

สํารองไมนอยก

ละ 10 ของทุนจ

ฯ มีกําไรสุทธสิํ

ดสรรสํารองเพ่ื

ษัทฯ มีเงินสํารอ

ดวยคะแนนเสยี

สําหรับผลการ
มนีโยบายจายป
นผลดังกลาวอา
น้ี มติของคณะ
ระหวางกาล ซ
ชมคราวตอไป 

ฯ มีกําไรสุทธิส
ยปนผลเปนเงิน
มเปนเงินปนผล
ผลที่ไมตรงตาม
และกําหนดวั

มาตรา 225 ของ
จายเงินปนผลใ

                      

9 

บกําไรขาดทุน
บ.บริษัทมหาช
รอบบัญชีของบ

ทเห็นควรเสนอ
าของคณะกรรม

สียงไมนอยกวา

การดําเนินงาน
บริษัทมหาชนจํา

กวารอยละ 5 ขอ

จดทะเบียน  

สําหรับป 2558 

ือไวเปนทุนสํา

องตามกฎหมาย

ยงไมนอยกวาก่ึ

รดําเนินงานป
นผลไมนอยกว
จเปล่ียนแปลงไ
ะกรรมการบริษั
ซึ่งคณะกรรมก

สําหรับป 2558 
นสดใหแกผูถือ
จายจํานวน 21,
มนโยบายจายป
วันกําหนดราย
งพระราชบัญญั
ใหแกผูถือหุนใน

                      

นเบ็ดเสร็จสําห
ชนจํากัด พ.ศ.2
บริษัทฯ เสนอต

อที่ประชุมสามัญ
มการตรวจสอบ

าก่ึงหน่ึงของจํา

น สําหรับป 2
ากัด พ.ศ.2535 

องกําไรสุทธิปร

(งบเฉพาะกิจก

รองตามกฎหม

 ณ วันที่ 31 ธัน

ึงหน่ึงของจํานว

ป 2558 
วารอยละ 40 
ได โดยขึ้นอยู
ัทที่อนุมัติใหจา
การบริษัทมีอําน

 (งบเฉพาะกิจก
อหุนของบริษัท
,188,070.19 บา
ปนผลไมนอยกว
ช่ือผูถือหุนที่จ
ญัติหลักทรัพยแ
นวันที่ 18 พฤษ

      บริษัท แกร

หรับป ส้ินสุด
2535 และตามข
อที่ประชุมสามั

ญผูถือหุน พิจา
บ และตรวจสอ

นวนเสียงทั้งห

2558 เปนเงินส
และขอบังคับข

ะจําปหักดวยยอ

าร) จํานวน 93.

าย  จํานวน 4,9

นวาคม 2558 เป

วนเสียงทั้งหมด

ของกําไรสุทธหิ
ยูกับความจําเปน
ายเงินปนผลจะต
นาจอนุมัติใหจา

การ) จํานวน 93
ท ในอัตรา 0.07
าท คิดเปนอัตรา
วารอยละ 40 เนื
ะมีสิทธิรับเงิน
ละ ตลาดหลัก
ภาคม 2559  

รททิทูด อินฟนิ

ดวันท่ี 31 ธันว
ขอบังคับของบ
มัญผูถือหุนประ

รณาอนุมัติงบแ
บโดยผูสอบบัญ

หมดของผูถือหุน

สํารองตามกฎ
ของบริษัท ที่กําห

อดขาดทุนสะส

.55 ลานบาท บ

990,000 บาท ซึ่

นจํานวน 17,50

ดของผูถือหุนซึ่

หลังหักภาษีเงิน
นและความเหม
ตองถูกนําเสนอ
ยเงินปนผลระห

3.55 ลานบาท จึ
7 บาทตอหุน สํ
าปนผล 23.92 
น่ืองจากบริษัทป
นปนผล (Recor
กทรัพย พ.ศ. 25

ท จํากัด (มหาช

วาคม 2558  
บริษัทที่กําหนด
ะจําป เพ่ือพิจาร

แสดงฐานะการ
ญชีรับอนุญาตแ

นซึ่งมาประชุม

ฎหมาย 
หนดใหตอง

สมยกมา (ถามี) 

ริษัทฯ จึงเห็นค

งคิดเปนอัตราร

00,000 บาท หรื

ซึงมาประชุมแล

นไดนิติบุคคล 
มาะสมโดยพิจา
อเพ่ือขออนุมัติต
หวางกาลไดแล

จึงเห็นควรเสนอ
สําหรับหุนสามั
ของกําไรสุทธิห
ประสงคจะเก็บ
rd Date) ในวั
535 โดยวิธีปดส

ชน) 
    

ดให
รณา

รเงิน 
แลว 

และ

 

ควร

รอย

รอื

ะ

และ
รณา
ตอที่
ะให

อให
มัญที่
หลัง
บเงิน
วันที่            
สมุด



 

ปน
47

 
ออ
 

วา
 
สา
 
ได
 
เอื้
สํา
บุค
ป 
19
 
 
 

    

** - คณ
จา
หรื
25
(จาํ
เปน
เมษ

***- คณ
บา
จา
90
อตั
หุน

ทั้ง
นผลเปนเงินสด
7 ทวิ แหงประม

การลงม
อกเสียงลงคะแน

าระท่ี 7 พิจาร
วัตถุปร

ามัญผูถือหุนปร
ความเห

ดพิจารณาแลวเห็
พิจารณ

้ออนันตกุล  ผู
านักงาน อี วาย 
คคลดังกลาวมีค
2558  เปนจําน

90,000.- บาท ต

                      

อัตรากําไรสทุ
อัตราเงินปนผ
อัตราการจายเ

ณะกรรมการบริษ
ยเงินปนผลระห
รือคิดเปนอัตราก
56 เทากับ 181
านวนหุนสามัญข
นเงินสดเพิ่มเตมิ
ษายน 2557 

ณะกรรมการบริ
าท ทั้งนี้บริษทัฯไ
ยเงินปนผลเทากั
,354,415 หุนปน
ตราการจายเงินส
น) 

งน้ีสิทธิในการรั
ดดังกลาว จายจา
วลรัษฎากร 

มติ วาระน้ีตองผ
นน  

รณาแตงตั้งผูส
ระสงคและเหตุผ
ระจําปแตงต้ังผูส
ห็นของคณะกร
หน็ควรเสนอให
ณาและอนุมัติแ
สอบบัญชีรับอ
 จํากัด  โดยให
ความเปนอิสระ 
นวนเงิน 870,00
อป  ซึ่งสํานักงา

                      

ขอมูลเปรี
 

ทธิตอหุน (บาท/
ผลตอหุน (บาท/
เงินปนผลตอกํา
ษัทเสนอการจาย
วางกาลไปแลวต
การจายเงินปนผล
,999,951 หุน) 
ของบริษัททั้งหม
ม 0.05 บาทตอห

ษทัเสนอการจาย
ไดจายปนผลระห
กบั 0.47281 บาท
นผล หรือ 90,35
ดที่ 0.0472812 บ

รบัเงินปนผลดัง
ากกําไรสุทธิ ซึ่

ผานการอนุมัติด

สอบบัญชีและ
ผล  เพ่ือใหเปน
สอบบัญชี และ
รรมการ  โดยได
หที่ประชุมสามญั
แตงต้ัง นางชล
อนุญาตเลขที่ 3
ผูสอบบัญชีคน
 และไมมีผลปร

00.- บาท ตอป 
านสอบบัญชีดัง

                      

ยบเทียบอัตราก

/หุน)* 
/หุน) 
าไรสุทธิ (%) 
เงินปนผลสําหรั
ตามมติทีป่ระชุม
ลเปนเงินสด 0.1
ดังนั้น บริษัทฯจึ
มด ณ วันส้ินงวด
หุน ทั้งนีก้ารจาย

ยเงินปนผลจากกํ
หวางกาลแลวตา
ทตอหุน โดยจาย
54,415 บาท (อตั
บาท/หุน (จํานวน

งกลาวยังไมแนน
ซึงผูถือหุนที่เปน

ดวยคะแนนเสยี

ะกําหนดคาตอ
ไปตาม พรบ.บ
กําหนดคาตอบ
ดรับความเห็นส
ญผูถือหุนพิจาร
ลรส สันติอัศว
3844  และ/หรื
นใดคนหน่ึงมีอํ
ระโยชนสวนได

 และมีคาตอ
งกลาว ไดเปนผู
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การจายเงินปนผ
2556 

        0.23 
        0.208*
       89.47 

รับผลการดาํเนิน
วสิามัญผูถือหุน

1852 บาทตอหุน
จึงตองจายเงินป
ด 31 ธันวาคม 
ยเงินปนผลไดรับ

กาํไรสุทธิของป 
มมติที่ประชุมวิส
ยเปนหุนสามัญเพ
ตราจาย 0.42553
นหุนสามัญของ

นอนจนกวาจะ
นบุคคลธรรมดา

ยงไมนอยกวาก่ึ

อบแทนผูสอบ
บริษัทมหาชนจํ
บแทนผูสอบบญั
สมควรและการ
รณาอนุมัติ ดังนี
วราภรณ ผูสอบ
ือ นายศุภชัย ป
านาจทําการตร
ดสวนเสียใดๆ ก
บแทนของบริษ
ผูสอบบัญชีของ

                      

ผลสําหรับผลป
255

0.25
**       0.47
  130.8
งานป 2556 จํ
คร้ังที่ 1/2556 เมื
น (จาํนวนหุนสา
นผลเปนเงินสด
2556 เทากบั 21
บการอนุมัติจากที

2557 และกาํไร
สามัญผูถือหุนคร
พิ่มทนุ ในอัตรา
000 บาท/หุน)แล
บริษัททั้งหมด ณ

ไดรับอนุมัติจา
าสามารถเครดิต

ึงหน่ึงของจํานว

บบัญชี ประจํ
ากัด พ.ศ.2535 
ญชีของบริษัท เป
รเสนอแนะจาก
น้ี 
บบัญชีรับอนุญ
ปญญาวัฒโน  
รวจสอบและรับ
กับบริษัทฯ โดย
ษัทยอยซึ่งผูสอ
งบริษัทเปนจําน

      บริษัท แกร

ประกอบการ 
57 
  
281***         

84 2
านวนทั้งส้ิน 44
ม่ือวนัที่ 9 ธันวาค
ามัญของบริษทัทั
ใหแกผูถอืหุนเพิ่
12,332,877 หุน)
ทีป่ระชุมสามัญผู

รสะสมของปกอ
ร้ังที ่1/2557 เม่ือ
 2.35 หุนตอ 1 
ละปนผลเปนเงิน
ณ วันส้ินงวด 31

กที่ประชุมสามั
ตภาษีเงินปนผล

วนเสียงทั้งหมด

จําป 2559 
 และขอบังคับข
ปนประจําทุกป
กคณะกรรมการ

ญาตเลขที่  45
ผูสอบบัญชีรับ
บรองงบการเงิน
ยมีคาตอบแทน
อบบัญชี และสํา
นวน 5 ป ตอเน่ือ

รททิทูด อินฟนิ

2558 
  0.31 
  0.07 
23.92 
4,323,034.78 บ
คม 2556 จาํนวน
ทั้งหมด ณ วันป
พิ่มเติม จํานวน 
) หรือคิดเปนอัต
ผูถือหุนประจําป

อนๆ จํานวนทั้ง
อวนัที ่12 ธันวาค
 หุนปนผล คิดเป
นสดอกี 10,039,
 ธันวาคม 2557 

มญัผูถือหุนประ
ลไดในอัตรา 80

ดของผูถือหุนซึ่

ของบริษัท ซึ่งกํ
ป 
รตรวจสอบ คณ

23 และ/หรือ 
บอนุญาตเลขท่ี
นของบริษัทฯ ป
นของบริษัทฯ เท
านักงานสอบบั
อง 

ท จํากัด (มหาช

บาท ทั้งนี้บริษทั
น 33,706,390.93 
ปดสมุด 12 ธันว

10,616,643.85 
ตราการจายเงินป

 2557 เม่ือวันที

ส้ิน 100,393,36
คม 2557 ในอัตรา
ปนจํานวนเงินไม
353.22 บาท คิด
 เทากบั 302,686

ะจําป 2559 การ
0 ตอ 20 ตามมา

ซึงมาประชุมแล

กําหนดใหที่ประ

ณะกรรมการบริ

 นางสาวศิราภ
 3930  แหงบริ
ประจําป 2559 
ทากับอัตราเดิม
บัญชีเดียวกันเท

ชน) 
    

ทฯได
 บาท 
วาคม 
บาท 
นผล
ที่ 25 

62.37 
าการ
มเกิน 
ดเปน
6,633 

รจาย
าตรา 

ะ

ะชุม

ริษัท

ภรณ              
ริษัท 
 โดย
ของ
ากับ 



 

 

    
 
 
ออ

 
 
 
 

    

 

                         
 
การลงม

อกเสียงลงคะแน

                      

 

หมายเหตุ  : 
 

    
หมายเหตุ : ค

มติ วาระน้ีตอง
นน 

                      

ราย

ค

  คาบริการอ่ืนๆ

คาต

คาบริการอ่ืนๆ 
ผานการอนุมัติ

                      

ยชื่อผูสอบบัญชี

คาตอบแทนของ

ๆ  -ไมมี-  

ตอบแทนของผู

–ไมมี- 
ติดวยคะแนนเสี
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ช ีเห็นควรเสนอ

งผูสอบบัญชีบริ

สอบบัญชีบริษั

สียงไมนอยกวา

                      

อแตงต้ังผูสอบบ

ริษัทยอนหลัง 2

ัทยอย ยอนหลั

ก่ึงหน่ึงของจํา

      บริษัท แกร

บัญชี 

2 ป 

ัง 2 ป 

นวนเสียงทั้งห

รททิทูด อินฟนิ

 

 

 

มดของผูถือหุน

ท จํากัด (มหาช

นซึ่งมาประชุม

ชน) 
    

และ



 

วา
 
ปร
แบ
มา
สุว

ถือ
แล
สอ
ตัว
พิจ

ปร
วา

 
เส
 
ออ

 
วา
 
ให
ตา
เท

บริ
โป
กร
ทั้ง

    

าระท่ี 8 พิจาร
วัตถุปร

ระชุมสามัญประ
บงออกใหตรงเป
าดํารงตําแหนง
วรรณนภาศรี 2)

ทั้งน้ีบริ
อหุนพิจารณาแ
ละตลาด หลัก
อบถามความส
วแทน  โดยค
จารณาจาก คุณส

ความเห
ระชุมสามัญผูถื
ระหน่ึง ดังน้ี 

ซึ่งบุคค
นอช่ือใหดํารงต

การลงม
อกเสียงลงคะแน

าระท่ี 9  พิจาร
วัตถุปร

หบริษัทฯจายเงิน
ามจํานวนที่ที่ปร
าน้ัน ไมมีการจ

หลักเกณ
บริษัทฯ

ริษัท การปฏิบัติ
ปรงใส โดยคาต
รรมการท่ีมีคุณส
งหมดของผูถือห

                      

รณาแตงตั้งกร
ระสงคและเหตุผ
ะจําปทุกครั้งให
ปนสามสวนไม
ใหมก็ได”  โดย
) นายพีรพล  สุ
ริษัทเปดโอกาส
ตงต้ังใหดํารงต
ทรัพยฯ กําหน
มัครใจของกร
คณะกรรมการบ
สมบัติการเปนก
ห็นของคณะกร
ถือหุนพิจารณาแ

คลทั้ง 4 คนเปน
ตําแหนงอีกวาร
มติ วาระน้ีตอง
นน   

รณาอนุมัติกํา
ระสงคและเหตุผ
นหรือทรัพยสิน
ระชุมผูถือหุนจ
จายคาตอบแทน
ณฑและขั้นตอน
ฯ จัดใหเปนไป
ติงานและความ
ตอบแทนอยูใน
สมบัติที่ตองกา
หุนซึ่งมาประชุม

                      

รรมการท่ีครบ
ผล  เพ่ือใหเปน
หกรรมการออก
มได ใหออกโด
ยในการประชุม
วรรณนภาศรี  3
สใหผูถือหุนราย
ตําแหนงกรรม
ด และปรากฏว
รมการท่ีพนจา
บริษัท จะเปนผู
กรรมการท่ีไดกํ
รรมการ  คณะ
แตงต้ังกรรมกา

นผูมีคุณสมบัติค
ระหน่ึง (ตามเอก
ผานการอนุมัติ

าหนดคาตอบแ
ผล  เพ่ือใหเปน
นอื่นใดใหแกกร
จะไดกําหนดให
นในรูปแบบอื่นแ
นการเสนอคาต
ตามหลักเกณฑ
รับผิดชอบของ
นระดับที่เหมาะ
ารได และตองผ
ม  

                      

บกําหนดออกจ
นไปตาม พรบ.บ
กจากตําแหนงต
ยจํานวนใกลเคี
มสามัญผูถือหุน
3) รศ.ดร.ดลกณิ
ยยอยสามารถเส
การของบริษัท
วาไมมีผูถือหุน
ากตําแหนงตาม
พิจารณากล่ันก
กําหนดไวตามก
กรรมการบริษั
ารที่ครบกําหน

ครบถวนตาม พ
กสารแนบ 3) 
ติดวยคะแนนเสี

แทนคณะกรร
นไปตาม พรบ. 
รรมการ เวนแต
หตามมติของที่ป
และสิทธิประโ
ตอบแทนกรรมก
ฑและนโยบายที่
งกรรมการ และ
ะสมและสอดค
ผานการอนุมัติจ
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จากตําแหนง
บริษัทมหาชนจํ
ตามวาระหน่ึงใน
คียงที่สุดกับสว
นประจําป 2559
ณิศ  เต็งอํานวย 
สนอช่ือบุคคลเพ
ท ผานทางเว็บไ
นรายยอยเสนอชื
มวาระ และสอ
กรองกอนนําเส
กฎหมายที่เก่ียวข
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