บริษัท แกรททิททูด อินฟนิท จํากัด (มหาชชน)

ห งสือเชิ
หนั
อ ญปรระชุมสามั
ส ญผูถือหุนนประจําป
า 2559
วันอังคารรที่ 19 เมษษายน 25599 เวลา 09.30 น. ณ หหองปนเกลลา 1 ชั้น 9
โรงแรม รอยัล ซิตี้ (ปนเกกลา) 800 ถ.บรมราชชชนนี แขวงบางบําหรรุ เขตบางพพลัด
กรุงเทพพมหานครร 10700

บริษัท แกรรททิทูด อินฟนทิ จํากัด (มหาชชน)
ที่ GIFT59/220100
วันที่ 2 มี นาคม 2559

เรือง
่

ขอเชิญประะชุมสามัญผูถืถ อื หุนประจําป 2559

เรียน
ย

ทานผูถือหุน
บริษัท แกรทททิทูด อินฟนทิ จํากัด (มหาชนน)

สิงที
่ง ่สงมาดวย

1. สําเนารายยงานการประชุชมสามัญผูถือหุน นประจําป 2558
2. รายงานปประจําป 2558 ในรู
ใ ปแบบซีดีรออม
3. ประวัติโดยสังเขปของงกรรมการที่ครรบกําหนดออกจากตําแหนงตาามวาระ และถูกกเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงอีก
วาระหนึ่ง
4. ขอบังคับของบริ
บ
ษัทเฉพพาะที่เกี่ยวกับกาารประชุมผูถือหุหน และกรรมการ
5. เงื่อนไขหหลักเกณฑ และะวิธีปฏิบัติในกาารเขารวมประชุชุม การมอบฉันทะ และการอออกเสียงลงคะแนนน
6. ประวัติกรรมการอิ
ร
สระผูผูรับมอบฉันทะะจากผูถือหุน
7. หนังสือมอบฉั
ม นทะ จํานวน
น 3 แบบ (เลืออกใชแบบใดแบบหนึ่ง)
8. แผนที่จดประชุ
ดั
มผูถือหุน

คณะกกรรมการบริษัท แกรททิทูด อินฟ
น นิท จํากัด (มมหาชน) (“บริษัษทั ”) ขอเรียนเชิชิญทานผูถือหุนนเขารวมการปรระชุมสามัญผูถือ
หุนประจํ
น
าป 25599 (“การประชุม”)
ม ในวันอังคารรที่ 19 เมษายนน 2559 เวลา 9.30
9 น. เปนตนไป ณ.หองปนนเกลา 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้
(ปนเกล
 า) เลขที่ 8800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบบางบําหรุ เขตบบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยยมีระเบียบวาระะการประชุมดังตอไปนี้

วาาระที่ 1 เรื่องทีที่ประธานแจงให
ง ที่ประชุมทราบ
วัตถุปประสงคและเหตุผล เนื่องดวยประธานกรร มการบริษัทมีเรื
เ ่องตางๆ อาทิทิ รายงานความมคืบหนาการดําเนินการตามมมติที่
ปรระชุมผูถือหุนคราวที่ผานมา เปปนตน ซึ่งจําเปนที
น ่จะแจงใหที่ปประชุมผูถือหุนทราบ
น
ความเเห็นของคณะกรรมการ คณะกกรรมการบริษัททเห็นควรใหทประชุ
ี่ป มรับทราบบเรื่องตางๆ
การลงงมติ วาระนี้ไมมีมกี ารลงคะแนนนเสียง เนื่องจากกเปนวาระเพื่อทราบ
ท

วาาระที่ 2 พิจารรณารับรองรายงานการประะชุมสามัญผูถถืือหุนประจําป 2558 เมื่อวัันที่ 21 เมษายยน 2558
วัตถุปประสงคและเหหตุผล การประะชุมสามัญผูถืออหุนประจําป 2558
2 จัดขึ้นเมือวั
่อ นที่ 21 เมษาายน 2558 โดยยบริษัทฯ ไดจัดทํ
ด า
เ
อที่ประชชุมผูถือหุนเพื่อ พิจารณารับรองรายงานการปรระชุม
รายงานการประชุชุมดังกลาวเพื่อเสนอต
ความเเห็นของคณะกกรรมการ คณะกรรมการบริษษัั ทไดตรวจทานนรายงานการประชุมสามัญผูถถืื อหุนประจําปป 2558 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2558 แ ล ว เห็ นว าไดมีมี การบั นทึ กไวว อ ย างถูกต อ ง จึงเห็ น ควรใหห ที่ ประชุ ม ผู ถอหุ
ื อ นรั บ รองรายยงานการประชุ ม ดั งกลาว โดดยมี
รายละเอียดตามสํสําเนารายงานกาารประชุมสามัญผู
ญ ถือหุนประจํจําป 2558 ที่ไดจัจดั สงใหกับผูถอหุ
ือ นพรอมกับหหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตาม
(
เอกกสารแนบ 1)
1

บริษัท แกรรททิทูด อินฟนทิ จํากัด (มหาชชน)
การลงงมติ วาระนี้ตองผ
ง านการรับรอองดวยคะแนนเ สียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสี
า
ยงทั้งหหมดของผูถือหุนซึ
น ่งมาประชุมและ
อออกเสียงลงคะแนนน

วาาระที่ 3 พิจารรณารับทราบรรายงานของคคณะกรรมการรบริษัทสําหรัับผลการดําเนินินงานประจําาป 2558 และรายงานประจจําป
2558
วัตถุปรระสงคและเหตุตุผล เพื่อใหเปนไปตาม
ป
พรบบ.บริษัทมหาชชนจํากัด พ.ศ.22535 และตามขขอบังคับของบบริษัทที่กําหนดดให
คณ
ณะกรรมการบริริษัทตองรายงาานผลการดําเนินงานของบริษษัั ทฯ ในรอบปทีท่ผานมา ใหแกกผูถือหุนรับทรราบในการประะชุมสามัญผูถือหุ
อ น
ปรระจําป
ความเหห็นของคณะกรรรมการ คณะกกรรมการบริษัททเห็นควรรายงานผลการดําเนินินงานของบริษษัทฯ ในรอบป 2558 และรายงาน
ปรระจําปของคณะะกรรมการใหทีที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ โดยยมีรายละเอียดตตามรายงานประจําป 2558 ที่ไไดจัดสงใหผูถอหุ
ือ นพรอมหนังสื
ง อ
เชิญประชุ
ญ
มในครัรั้งนี้ (ตามสิ่งทีสส่ งมาดวย 2)
งบแสสดงฐานะการเงินสํ
น าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
น
2558 ซึงสรุ
่ง ปสาระสําคั ญ ดังนี้
( หนวย : ลานบบาท)
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บริษัท แกรรททิทูด อินฟนทิ จํากัด (มหาชชน)
(หนวย : ลานบบาท)

(หนวย : ลานบบาท)
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บริษัท แกรรททิทูด อินฟนทิ จํากัด (มหาชชน)
สินทรัพยรววม (งบการเงินรวม)
ร
สินทรั
น พยรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2558 เทากับ 729.51 ลานบาท
น เพิ่มขึ้นจาากป 2557 เทากักบ 33.73 ลานบบาท
คิดเป
ด นรอยละ 4.85 โดยสิสินทรัพยของบริริษัทประกอบดวยสินทรัพยหมมุนเวียนคิดเปนร
น อยละ 73.007%
สินทรั
น พยไมหมุนเวี
น ยนคิดเปนรออยละ 26.93 โดยสินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้นมี สาเหตุหลักมาาจากเงินสดและะเงิน
ฝาากธนาคารที่เพิมขึ
่ม ้นจากป 25557 คิดเปนรอยลละ 31.14 และที่ดินอาคารแล ะอุปกรณ เพิ่มขึ้นจากป 25577 คิด
เปนรอยละ 10.224 เนื่องจากบริริษัทมีการกอสรางอาคารสํานักงานเพิ่ม 1 ออาคารและซื้อยานพาหนะเพิ
ย
ม่ ม
มเติ
เพืือ่ ใหเพียงพอตอจํ
อ านวนพนักงานฝายขายและะบริหารที่เพิ่มขึ้น
หนี้สินรวม ((งบการเงินรวมม)
หนีนี้สินรวมของบบริษัทฯ ณ สิ้นป 2558 เทากับ 258.68 ลานบาาท ลดลงจากปป 2557 เทากับ 52.01
5 ลานบาทท คิด
เปนร
น อยละ 16.744 โดยหนี้สินขอองบริษัทฯประะกอบดวยหนี้สนหมุ
ิน นเวียนคิดดเปนรอยละ 344.68 และหนี้สินไม
น
หมมุนเวียนคิดเปนร
น อยละ 0.78 โดยหนี้สินหมมุนเวียนหลักของบริ
ข
ษัทฯ ไดดแก เงินกูยืมระะยะสั้นจากสถาาบัน
การเงิน และ เจาหนี
ห ้การคาและเจจาหนี้อื่น ซึ่งมีมูมลู คาที่ลดลงจากกป 2557 เนื่องจจากการจายชําระหนี
ร ้เงินกูยืมระยะ
ร
สั้นเร็
น วกว ากํ าหนนดเพื่ อลดต นทุ นทางการเงิ น ส วนหนี้ สิ นไม ห มุ นเวี ยนขอองบริ ษั ท ฯประกอบด วย สํ ารอง
ผลลประโยชนระยะยาวของพนักงงาน และภาษีเงิินไดนิติบุคคลรรอการตัดบัญชี
สวนของผูถือหุน (งบการเงิงินรวม)
สวนของผู
ว
ถือหุนของบริ
ข ษัทฯ ณ สิ้นป 2558 เททากับ 465.98 ลลานบาท เพิ่มขึ้ นจากป 2557 เทากับ 85.59 ลาน
บาท คิดเปนรอยลละ 22.50 สาเหตตุหลักมาจากผลลประกอบการขของบริษัทฯ ที่มมีี กําไรสุทธิอยางตอเนื่อง

4

บริษัท แกรรททิทูด อินฟนทิ จํากัด (มหาชชน)
งบกําไรรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป สิน้นสุดวันที่ 31 ธัันวาคม 2558 ซึ่งสรุปสาระสํา คัญ ดังนี้
(หนวย : ลานบบาท)

รายได (งบกการเงินรวม)
ในนป 2558 บริษทฯมี
ัท รายไดรวมเเทากับ 753.25 ลานบาท ลดลงจากป 2557 คิ ดเปนรอยละ 8.87
8 สาเหตุหลัักมา
จากกสภาวะการชะะลอตัวของเศรษษฐกิจมีผลทําใหหยอดจําหนายสิสินคาอุปโภคบริริโภคลดลง แตทั้งนี้บริษัทฯยั
ท ง
สามารถรักษาอัตรากํ
ร าไรขั้นตนไไดอยางมีเสถียรภาพ
ร
3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557
2 คิดเปนรอยละ
ในนสวนของรายไดอื่น บริษัทฯมีมีรายไดอื่นในป 2558 เทากับ 31.85
ายเงินลงทุนชัวคราวบางส
่ว
218.82 เปนผลมาจากการข
ผ
วนเนื่องจากความกกังวลตอสภาวะะเศรษฐกิจที่มภาวะ
ภี
ถดดถอย และการรปองกันความเสีสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยกการทําสัญญาซื้อ ขายเงินตราตางประเทศล
า
วงหหนา
ไดดอยางมีประสิทธิ
ท ภาพ โดยในนป 2558 บริษัทฯมีกําไรจากกเงินลงทุนชั่วคคราวและหลักทรั
ท พยเผื่อขายเทากับ
277.50 ลานบาท กําไรจากอัตราแแลกเปลี่ยน เทากับ 0.60 ลานบบาท ดอกเบี้ยรับ เทากับ 0.38 ลานบาท เงินปนผล
น
รับ 0.90 ลานบาทท รายไดอื่นๆ 2 .39 ลานบาท
ตนทุนขาย (งบการเงินรวมม)
ตนทุ
น นขายป 2558 เทากับ 577.665 ลานบาท ลดลงจากป 2557 คิดเปนรอยลละ 14.62 เนื่องจากราคาสินคาบาง
า
ชนินิดอางอิงตอราคคาน้ํามันที่ลดลงง และการเจรจาตอรองเพื่อลดดราคาสินคาจากกเจาหนี้ตางประะเทศไดมากขึ้น ซึ่ง
เปนผลมาจากการ
น
รชําระคาสินคาแแกผูขายตางประเทศไดตรงเวลลา ทําใหสามมารถสรางความมเชื่อใจใหกับผูขาย
แลละสามารถตอรอองราคาสินคาไ ดงายขึ้น
5
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คาใชจาย (งบบการเงินรวม)
คาใช
า จายในการขขายในป 2558 เ ทากับ 22.74 ลานบาท ลดลงจจากป 2557 คิดเเปนรอยละ 0.31 ปจจัยหลักมาาจาก
กาารลดลงของคาขนส
ข งอางอิงตาามราคาน้ํามันทีลดลง
่
ซึ่งมีผลให
ล คาขนสงลดดลงจากป 2557 คิดเปนรอยละ
144.22 แตทั้งนี้สาเหตุที่ทําใหคาใใชจายในการขาายโดยรวมลดลงจากปกอน เพีพียงรอยละ 0.311 เปนผลมาจากกการ
เพิิม่ ขึ้นของทรัพยากรบุ
ย คคลดานนการตลาดเพื่อมุมงขยายฐานลูกคาและยอดขายยใหมากขึ้นและะเปนการเตรียม
ทรัรัพยากรบุคคลใใหพรอมตอการรขยายกิจการ โดยในป 2558 บริษัทมี คาใชจายในกาารขายประกอบดวย
คาใช
า จายหลัก ดังนี
ง ้ เงินเดือนฝาายการตลาดและะฝายคลังสินคา 8.85 ลานบาทท เงินโบนัสฝายการตลาดและะฝาย
คลัลังสินคา 1.52 ลลานบาท คาคออมมิชชั่น 3 ลานบาท
น คาขนสงสิ
ง นคา 7.18 ล านบาท และคคาใชจายในการรขาย
อื่นๆ
น 2.19 ลานบาาท
คาใชจายในการบริหารในป 25558 เทากับ 35.422 ลานบาท เพิมขึ
ม่ ้นจากป 25557 คิดเปนรอยลละ 28.43 เปนผลมา
จากกการเพิ่มขึ้นขอองคาใชจายหลัก ไดแก
เงินเดื
น อนพนักงานนและสวัสดิการรป 2558 เทากับ 5.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปป 2557 คิดเปนร
น อยละ 39.07 เปน
ผลลมาจากการเพิ่มขึ้นของทรัพยาากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ ต ามแผนทรัพยากรบุคคลที่วางไไว
คาซอมบํารุงป 25558 เทากับ 1.229 ลานบาท เพิพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยยละ 1,072.73 เนื่องจากใบป 2558
2
บริริษัทฯมีการบูรณะซ
ณ อมแซมอา คารสํานักงานแและกอสรางอาคคารสํานักงานเพพิ่ม
คาที่ปรึกษาทางกาารเงินป 2558 เทากับ 2 ลานบาท
น
เพิ่มขึ้นจากป 2557 เทาากับ 66.67% เนื่องจากขอมูลทาง
ล
การเงินที่มากขึ้นจากการออกใบ
จ
สําคัญแสดงสิทธิ
ท ์ในการจะซือหุ
้อ นสามัญ(Warrrant)ในป 2558
คาตอบแทนผูบริหารในป
ห
2558 เทากับ 10.71 ลลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิ ดเปนรอยละ 23.10
2 เนื่องจากกการ
เพิมขึ
ม่ ้นของบุคลากรฝายบริหาร แและการปรับเพิพิ่มของเงินเดือนและค
น าเบี้ยประะชุมฝายบริหารร
คาใชจายทางการเเงินในป 2558 เเทากับ 4.48 ลานบาท
า
ลดลงจาากป 2557 คิดเปปนรอยละ 9.133 เนื่องจากการปปรับ
ลดดของอัตราดอกเเบี้ยเงินบาทในปป 2558 จากนโโยบายทางการเงินิ ของ กนง. ที ่ประกาศปรับลดอั
ล ตราดอกเบี้ยใน
ป 2558 เหลืออยู
อ ที่ รอยละ 1.5 และสาเหตุอีกประการคือการตอรองเพื่ ือลดอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯกั
ฯบ
ธนนาคารที่ใหสินเชืชื่อสัญญาทรัสตตรีซีทรวมถึงกาารชําระหนี้กอนกํ
น าหนดเพื่อลดดตนทุนทางการรเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2558 เเทากับ 23.65 ลานบาท เพิ่มขึนจากป
้น
2557 คิดดเปนรอยละ 21.90 สาเหตุหลัักมา
จากกกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิแลละความสามารถถในการทํากําไรร
บริริษัทฯมีกําไรสุทธิ
ท เฉพาะกิจการรในป 2558 เทากั
า บ 93.55 ลานบาท
น เมื่อเทียบบกับป 2557 ทีบริ
บ่ ษัทฯมีกําไรสสุทธิ
เฉพพาะกิจการเทากับ 76.73 ลานนบาท เพิ่มขึ้น 16.82 ลานบาาท คิดเปนรอย ละ 21.92 แตเมื
เ ่อพิจารณาจากงบ
การเงินรวม ป 2558 บริษัทฯและะบริษัทยอย มีกํกาไรสุทธิ 89.30 ลานบาท เทียยบกับป 2557 ที่มีกําไรสุทธิ 75.25
ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.05 ลานบาาท คิดเปนรอยลละ18.67 สาเหตตุหลักมาจากกาารเพิ่มขึ้นของอัอัตรากําไรขั้นตนซึ
น ่ง
เกิดจากต
ด นทุนขายยที่ลดลง การขขยายฐานลูกคารายใหม
ร
และสินค
น าใหมที่มีสัดสสวนในการทํากํกาไรขั้นตนมากกขึ้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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อัตราสวนทาางการเงินที่สําคัญ (งบการเงินรวม)
น
ในนป 2558 บริษทฯมี
ัท อัตรากําไรขขั้นตนรอยละ 19.93
1 เพิ่มขึ้นจากป 2557 ซึ่งเททากับรอยละ 17.14 เนื่องจากใในป
2558 บริ ษัทสามารถลดตนทุ นนขายไดม ากขึ้นจากราคาสิ
น
นคคาบางชนิดตามมการลดลงขอองราคาน้ํ ามัน และ
แ
คววามสัมพันธที่ดขึีข้นระหวางบริษษัทฯกับผูขายสิสินคาตางประเททศเปนผลมาจา กการรักษาเครดิตการจายเงินแก
แ คู
คาตรงตามเวลา ทํ าให บริ ษัท ฯ สามารถเจรจาาต อรองเพื่อ ลดดราคาสิ นค าไดด มากขึ้น รวมถึงการติ ดตามการ
เคลืลื่อนไหวของอัอัตราแลกเปลี่ย นเงินตราตางปประเทศอยางใกกลชิดทั้งฝายขาายและฝายการรเงิน ทําใหฝายขาย
ย
สามารถประมาณการตนทุนลวงหนาและตั้งราคคาขายสินคาเพือรั
่อ กษาอัตรากําาไรขั้นตนไดอยยางมีประสิทธิภาพ
ภ
ต
นตอสินทรัพยรรวม (ROA) ป 2558
2 รอยละ 166.48 เพิ่มขึ้นจาาก ป 2557 ซึ่งเททากับรอยละ 15.44
อัตราผลตอบแทน
เนื่องมาจากกํ
อ
าไรกอนดอกเบี้ยแลละภาษีที่เพิ่มขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 117.93 ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนขาย
น
ที่ลดลง
ล การควบคคุมคาใชจายในกการขายและบริิหาร
อัตราผลตอบแทน
ต
นตอสวนของผู ถือหุน (ROE) ป 2558 ลดลง จากป 2557 จาก รอยละ 211.50 เปน รอยละ
21.06 เนื่องมาจากกสวนของผูถือหหุนที่เพิ่มขึ้น 855.59 ลานบาท
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งบกกระแสเงินสดสํสําหรับป สิ้นสุดดวันที่ 31 ธันวาาคม 2558 ซึ่งสรรุปสาระสําคัญ ดังนี้
(หนวย : ลานบบาท)

กระแสเงินสสด (งบการเงินรวม)
ร
ป 2558 บริษัทฯมีมีกระแสเงินสด จากการดําเนินงานจํานวน 95.28 ลานบาท เพิพิ่มขึ้นจากป 2557 เทากับ 80.15
ลานบาท คิดเปนรอยละ 429.74 สสาเหตุหลักมาจจาก การลดลงขของลูกหนี้การคคาและสินคาคงเหลือ จํานวน
43.17 ลานบาทเนืือ่ งมาจากการใ หเครดิตแกลูกคคารายใหมที่รดกุ
ัด มมากขึ้นโดยยระยะเวลาการใใหเครดิตที่สั้นลง
ล
รวมถึงการบริหารรสินคาคงเหลืออของฝายบริหารรเปนผลทําใหสิสนิ คาคงเหลือมี จํานวนลดลง
เงินสดสุ
น ทธิใชไปในกิ
ป จกรรมกาารลงทุน ในป 2558
2 เทากับ 144.90 ลานบาทมีสสาเหตุหลักมาจจากการซื้ออุปกรณ
ก
แลละสรางอาคารสสํานักงานเพิ่มขึ ้นอีก 1 อาคารร 17.90 ลานบาท สวนเงินสดดสุทธิใชไปในนกิจกรรมจัดหาาเงิน
29.93 ลานบาท สาเหตุ
ส หลักมาจ ากการลดลงขอองเจาหนี้สัญญาทรัสตรีซีทจําานวน 30.61 ลานบาทเนื
า
่องมาาจาก
การลดตนทุนทางงการเงินโดยการรชําระหนี้บางสสวนกอนครบกํกาหนด
กระแสเงินสดไดมาใชไปรายกาารขางตนทั้งหมมดมีผลทําใหในป 2558 บริษษัั ทฯมียอดคงเหหลือเงินสดและะเงิน
ฝากธนาคารเทากับ 212.47 ลานบบาท
การลงมมติ วาระนี้ไมมีมกี ารลงคะแนนนเสียง เนื่องจากกเปนวาระเพื่อทราบ
ท
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วาาระที่ 4 พิจารรณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบบกําไรขาดทุนเบ็
น ดเสร็จสําหรั
ห บป สิ้นสุดดวันที่ 31 ธันวาคม
ว 2558
วัตถุปรระสงคและเหตุตุผล เพื่อใหเปนไปตาม
ป
พรบบ.บริษัทมหาชชนจํากัด พ.ศ.22535 และตามขขอบังคับของบบริษัทที่กําหนดดให
คณ
ณะกรรมการบริริษัทตองจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรรอบบัญชีของบบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมสามัมัญผูถือหุนประะจําป เพื่อพิจารรณา
อนนุมัติงบการเงิน
ความเหห็นของคณะกรรรมการ คณะกกรรมการบริษัททเห็นควรเสนออที่ประชุมสามัญผู
ญ ถือหุน พิจา รณาอนุมัติงบแแสดงฐานะการรเงิน
สําหรั
า บปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคคม 2558 ซึ่งผานการพิ
า
จารณาาของคณะกรรมมการตรวจสอบบ และตรวจสอ บโดยผูสอบบัญชี
ญ รับอนุญาตแแลว
(ปรากฏในรายงานนประจําป 2558 ตามสิ่งที่สงมาด
ม วย 2)
การลงมมติ วาระนี้ตองผานการรับรองงดวยคะแนนเสีสียงไมนอยกวากึ
า ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหหมดของผูถือหุนซึ
น ่งมาประชุมและ
อออกเสียงลงคะแนนน

วาาระที่ 5 พิจารรณาอนุมัติ จัดสรรกํ
ด าไรสุทธิ
ท สําหรับผลกการดําเนินงานน สําหรับป 2558
2 เปนเงินสสํารองตามกฎฎหมาย
วัตถุปรระสงคและเหตุผล
ผ เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บบริษัทมหาชนจํากั
า ด พ.ศ.2535 และขอบังคับขของบริษัท ที่กําหนดให
ห
ตอง
จัดสรรกํ
ด
าไรสุทธิิประจําปสวนหหนึ่งไวเปนทุนสํสารองไมนอยกกวารอยละ 5 ขอองกําไรสุทธิประจําปหักดวยยออดขาดทุนสะสสมยกมา (ถามี)
จนนกวาทุนสํารองงนี้จะมีจํานวนไไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจจดทะเบียน
ความเหห็นของคณะกรรรมการ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสสํํ าหรับป 2558 (งบเฉพาะกิจการ) จํานวน 93..55 ลานบาท บริษัทฯ จึงเห็นควร
ค
เสนอใหที่ประชุมมสามัญผูถือหุนพิ
น จารณาการจัดสรรสํ
ด
ารองเพื่ ือไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,9990,000 บาท ซึงคิ
่ ดเปนอัตรารรอย
ละะ 5.33 ของกําไไรสุทธิประจําป สงผลใหบริษัษทั ฯ มีเงินสํารอองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
น
2558 เป นจํานวน 17,5000,000 บาท หรืรือ
คิดเป
ด นรอยละ 3..85 ของทุนจดทะเบียน
การลงมมติ วาระนี้ตองผผานการอนุมัตดดิ วยคะแนนเสียยงไมนอยกวากึึง่ หนึ่งของจํานววนเสียงทั้งหมดดของผูถือหุนซึง่ มาประชุมและ
อออกเสียงลงคะแนนน

วาาระที่ 6 พิจารรณาอนุมัติ จายเงิ
า นปนผล สํสาหรับผลการรดําเนินงานปป 2558
วัตถุปรระสงคและเหตุผล
ผ บริษัทฯมีมีนโยบายจายป นผลไมนอยกววารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหหลังหักภาษีเงินได
น นิติบุคคล และ
สํารองตามกฎหม
า
มาย ทั้งนี้อัตราาการจายเงินปนผลดั
น งกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไได โดยขึ้นอยูยูกับความจําเปนนและความเหมมาะสมโดยพิจารณา
จากประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเป
น นสําคัญ ทั้งนี้ มติของคณะะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงิ
า นปนผลจะตตองถูกนําเสนออเพื่อขออนุมัตตติ อที่
ปรระชุมผูถือหุน เวนแตเปนการรจายเงินปนผลระหวางกาล ซซึ่งคณะกรรมกการบริษัทมีอํานาจอนุ
น มัติใหจา ยเงินปนผลระหหวางกาลไดและให
รายงานใหที่ประชชุมผูถือหุนทราาบในการประชุชมคราวตอไป
ความเหห็นของคณะกรรรมการ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสสําหรับป 2558 (งบเฉพาะกิจการ)
ก จํานวน 933.55 ลานบาท จึงเห็นควรเสนออให
พิจารณาจ
จ
ายเงินปนผลประจําปป 2558 โดยจายป
ย นผลเปนเงินนสดใหแกผูถือหุ
อ นของบริษทั ในอัตรา 0.077 บาทตอหุน สําหรับหุนสามัมัญที่
อออกจําหนายแลวจํานวน 302,6886,717 หุน รวมมเปนเงินปนผล จายจํานวน 21,,188,070.19 บาาท คิดเปนอัตราาปนผล 23.92 ของกําไรสุทธิหลั
ห ง
หักเงิ
ก นสํารองตามมกฎหมาย ซึ่งการจ
ก ายเงินปนผลที
ผ ่ไมตรงตามมนโยบายจายปปนผลไมนอยกววารอยละ 40 เนืนื่องจากบริษัทประสงค
ป
จะเก็บเงิ
บ น
สดดไวเพื่อรองรับบการขยายกิจการในอนาคต และกําหนดวัวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะมีสิทธิรับเงินนปนผล (Recorrd Date) ในวัวันที่
277 เมษายน 25599 และใหรวบรววมรายชื่อตามมมาตรา 225 ของงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ ตลาดหลักกทรัพย พ.ศ. 25535 โดยวิธีปดสมุ
ส ด
ทะะเบียนในวันที่ 228 เมษายน 25559 โดยกําหนดจจายเงินปนผลใใหแกผูถือหุนในนวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
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ขอมูลเปรียบเทียบอัตรากการจายเงินปนผลสํ
ผ าหรับผลปประกอบการ
2556
25557
2558
อัตรากําไรสุทธิ
ท ตอหุน (บาท//หุน)*
0.23
0.25
0.31
อัตราเงินปนผลต
ผ อหุน (บาท//หุน)
0.208***
0.47281***
0.07
อัตราการจายเเงินปนผลตอกําไรสุ
า ทธิ (%)
89.47
130.884
223.92
** - คณ
ณะกรรมการบริษัษทเสนอการจายเงินปนผลสําหรัรับผลการดําเนินงานป 2556 จํานวนทั้งสิ้น 444,323,034.78 บาท
บ ทั้งนี้บริษทฯได
ทั
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวตามมติ
ต
ทปี่ ระชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ ที่ 1/2556 เมืมือ่ วันที่ 9 ธันวาคคม 2556 จํานวนน 33,706,390.93 บาท
หรืรือคิดเปนอัตรากการจายเงินปนผลลเปนเงินสด 0.11852 บาทตอหุน (จํานวนหุนสาามัญของบริษทั ทั ้งหมด ณ วันปดสมุ
ป ด 12 ธันวาคม
ว
2556 เทากับ 181,999,951 หุน) ดังนั้น บริษัทฯจึจึงตองจายเงินปนผลเปนเงินสดใหแกผูถอื หุนเพิพิ่ มเติม จํานวน 10,616,643.85 บาท
(จําานวนหุนสามัญของบริ
ข
ษัททั้งหมมด ณ วันสิ้นงวดด 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 2112,332,877 หุน) หรือคิดเปนอัตราการจ
ต
ายเงินปนผล
เปนนเงินสดเพิ่มเติม 0.05 บาทตอหุหน ทั้งนีก้ ารจายยเงินปนผลไดรบการอนุ
บั
มัติจากทีทีป่ ระชุมสามัญผู ถือหุน ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25
เมษษายน 2557
***- คณ
ณะกรรมการบริษัทเสนอการจายเงิ
ย นปนผลจากกํกําไรสุทธิของป 2557 และกําไรรสะสมของปกอ อนๆ จํานวนทั้งสิ้น 100,393,3662.37
บาาท ทั้งนี้บริษทั ฯไไดจายปนผลระหหวางกาลแลวตา มมติที่ประชุมวิสามั
ส ญผูถือหุนครรั้งที่ 1/2557 เมื่ออวันที่ 12 ธันวาคคม 2557 ในอัตราาการ
จายเงินปนผลเทากับ 0.47281 บาททตอหุน โดยจายยเปนหุนสามัญเพพิ่มทุน ในอัตรา 2.35 หุนตอ 1 หุนปนผล คิดเปปนจํานวนเงินไมมเกิน
90,354,415 หุนปนผล
น หรือ 90,3554,415 บาท (อัตตราจาย 0.42553000 บาท/หุน )แลละปนผลเปนเงินนสดอีก 10,039,353.22 บาท คิดเป
ด น
อัตตราการจายเงินสดที่ 0.0472812 บาท/หุ
บ น (จํานวนนหุนสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 302,6866,633
หุนน)

ทั้งงนี้สิทธิในการรัรับเงินปนผลดังกล
ง าวยังไมแนนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัมัญผูถือหุนประะจําป 2559 การรจาย
ปนผลเป
น นเงินสดดดังกลาว จายจาากกําไรสุทธิ ซึง่ ผูถือหุนที่เปนนบุคคลธรรมดาาสามารถเครดิตภาษี
ต เงินปนผลลไดในอัตรา 800 ตอ 20 ตามมาาตรา
477 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร
การลงมมติ วาระนี้ตองผผานการอนุมัตดดิ วยคะแนนเสียยงไมนอยกวากึึง่ หนึ่งของจํานววนเสียงทั้งหมดดของผูถือหุนซึง่ มาประชุมและ
อออกเสียงลงคะแนนน

วาาระที่ 7 พิจารรณาแตงตั้งผูสอบบั
ส ญชีและะกําหนดคาตออบแทนผูสอบบบัญชี ประจํจําป 2559
วัตถุปรระสงคและเหตุผล
ผ เพื่อใหเปนไปตาม พรบ.บบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับขของบริษัท ซึ่งกําหนดใหที่ประะชุม
สาามัญผูถือหุนปรระจําปแตงตั้งผูสอบบั
ส ญชี และกําหนดคาตอบบแทนผูสอบบัญชี
ญ ของบริษัท เปปนประจําทุกปป
ความเหห็นของคณะกรรรมการ โดยไดดรับความเห็นสสมควรและการรเสนอแนะจากกคณะกรรมการรตรวจสอบ คณ
ณะกรรมการบริริษัท
ไดดพิจารณาแลวเห็ห็นควรเสนอใหหที่ประชุมสามัญผู
ญ ถือหุนพิจารรณาอนุมัติ ดังนี้
พิ จ ารณ
ณาและอนุ มั ติ แต
แ ง ตั้ ง นางชลลรส สั น ติ อั ศ ววราภรณ ผู ส อบบบั ญ ชี รั บ อนุญาตเลขที
ญ
่ 45 23 และ/หรื อ นางสาวศิ ร าภภรณ
เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุ
อ ญาตเลขที่ 3844
3 และ/หรื ือ นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับบอนุญาตเลขที่ 3930 แหงบริริษัท
สํานั
า กงาน อี วาย จํากัด โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ
น
่งมีอํ านาจทําการตรรวจสอบและรับรองงบการเงิ
บ
นนของบริษัทฯ ประจํ
ป าป 2559 โดย
บุคคลดั
ค งกลาวมีคความเปนอิสระ และไมมีผลปรระโยชนสวนไดดสวนเสียใดๆ กักบบริษัทฯ โดยยมีคาตอบแทนนของบริษัทฯ เททากับอัตราเดิมของ
ป 2558 เปนจํานนวนเงิน 870,0000.- บาท ตอป และมีคาตอ บแทนของบริษัษทยอยซึ่งผูสอบบั
อ ญชี และสําานักงานสอบบับัญชีเดียวกันเทากับ
1990,000.- บาท ตอป ซึ่งสํานักงาานสอบบัญชีดงกล
ัง าว ไดเปนผู สอบบัญชีของงบริษัทเปนจํานวน
น 5 ป ตอเนือ่ อง
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รายยชื่อผูสอบบัญชี เห็นควรเสนออแตงตั้งผูสอบบบัญชี

คคาตอบแทนของงผูสอบบัญชีบริษัทยอนหลัง 2 ป

หมายเหตุ : คาบริการอื่นๆ -ไมมีคาตอบแทนของผู
ต
 สอบบัญชีบริษัทยอย ยอนหลััง 2 ป

หมายเหตุ : คคาบริการอื่นๆ –ไมมีการลงมมติ วาระนี้ตองผานการอนุมติัตดิ วยคะแนนเสีสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งห มดของผูถือหุนซึ
น ่งมาประชุมและ
อออกเสียงลงคะแนนน
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วาาระที่ 8 พิจารรณาแตงตั้งกรรรมการที่ครบบกําหนดออกจจากตําแหนงตามวาระกลับเข
บ าดํารงตําแแหนงอีกวาระะ
วัตถุปรระสงคและเหตุผล
ผ เพื่อใหเปนไปตาม
น
พรบ.บบริษัทมหาชนจํจํากัด พ.ศ.25355 และขอบังคับบของบริษัทซึ่ง กําหนดวา “ในนการ
ปรระชุมสามัญประะจําปทุกครั้งใหหกรรมการออกกจากตําแหนงตตามวาระหนึ่งในนสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมกาารที่จะออกจากกตําแหนงตามววาระ
แบบงออกใหตรงเปปนสามสวนไมมได ใหออกโดยจํานวนใกลเคี ยงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออ กจากตําแหนงนั้นอาจถูกเลือกเข
ก า
มาาดํารงตําแหนงใหมก็ได” โดยยในการประชุมสามั
ม ญผูถือหุนนประจําป 25599 มีกรรมการทีออกตามวาระ
่
จํานวน 4 ทาน ไดแก 1) นายวิรัช
สุวรรณนภาศรี
ว
2)) นายพีรพล สุวรรณนภาศรี 3)
3 รศ.ดร.ดลกณิ
ณิศ เต็งอํานวย 4) นางสาวสิรสวดี
ัส สุทธิวรพั ันธชัย
ทั้งนี้บริษัทเปดโอกาสสใหผูถือหุนรายยยอยสามารถเสสนอชื่อบุคคลเพพื่อใหคณะกรรรมการบริษัท พิ จารณาเพื่อนําเสนอต
เ
อที่ประชชุมผู
ถือหุ
อ นพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตตําแหนงกรรมการของบริษัท ผานทางเว็บไซตของบริษัท ตามแนวทางทีที่สํานักงานคณ
ณะกรรมการ ก.ล.ต.
แลละตลาด หลักทรัพยฯ กําหนด และปรากฏววาไมมีผูถือหุนนรายยอยเสนอชืชื่อบุคคลเพื่อแตตงตั้งใหดํารงตํตําแหนงกรรมกการ และบริษัทได
ท
สออบถามความส มัครใจของกรรมการที่พนจาากตําแหนงตามมวาระ และสออบถามความจํานงของผูถือหุนนรายใหญเพื่อเสนอชื่อกรรมมการ
ตัวแทน
ว
โดยคคณะกรรมการบบริษัท จะเปนผูพิจารณากลั่นกกรองกอนนําเสสนอใหที่ประชุมผู
ม ถือหุนพิจารรณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
น
โดยได
พิจารณาจาก
จ
คุณสสมบัติการเปนกรรมการที
ก
่ไดกํกาํ หนดไวตามกกฎหมายที่เกี่ยวขของ ขอบังคับบริ
บ ษัท และกฎบับัตรคณะกรรมกการบริษัท
ความเหห็นของคณะกรรรมการ คณะกรรมการบริษษัั ทไมรวมกรรมมการที่ไดรับการเสนอชื่อ ไดดพิจารณาแลวเห็
เ นควรเสนอใใหที่
ปรระชุมสามัญผูถถืือหุนพิจารณาแแตงตั้งกรรมกาารที่ครบกําหนนดออกจากตําแหน
แ งตามวาระในป 2559 ทั้ง 4 ทาน กลับเขขาดํารงตําแหนงอีก
วาระหนึ่ง ดังนี้

น มีคุณสมบัตครบถ
ิค วนตาม พพรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศศ.2535 โดยประะวัติและขอมูลของกรรมการทีที่ถูก
ซึ่งบุคคคลทั้ง 4 คนเปนผู
เสนอชื่อใหดํารงตตําแหนงอีกวารระหนึ่ง (ตามเอกกสารแนบ 3)
การลงมมติ วาระนี้ตองผานการอนุมติัตดิ วยคะแนนเสีสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งห มดของผูถือหุนซึ
น ่งมาประชุมและ
อออกเสียงลงคะแนนน

วาาระที่ 9 พิจารรณาอนุมัติกําหนดค
า
าตอบแแทนคณะกรรรมการประจําป
า 2559
วัตถุปรระสงคและเหตุผล
ผ เพื่อใหเปนไปตาม
น
พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบของบริษัท ซึงกํ
่ง าหนดวา “หามมิ
ใหหบริษัทฯจายเงินนหรือทรัพยสินอื
น ่นใดใหแกกรรมการ
ร
เวนแต จายเปนคาตอบบแทนตามขอบัังคับของบริษัท และใหกรรมการไดคาตอบแแทน
ตาามจํานวนที่ที่ปรระชุมผูถือหุนจะได
จ กําหนดใหหตามมติของที่ปประชุมผูถือหุน”
น ซึ่งบริษัทมีการจายคาตอบแแทนใหในรูปแบบของเบี้ยประะชุม
เทานั้น ไมมีการจจายคาตอบแทนนในรูปแบบอื่นและสิ
แ ทธิประโ ยชนอื่น
หลักเกณ
ณฑและขั้นตอนนการเสนอคาตอบแทนกรรมก
ต
การ
บริษัทฯ จัดใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ฑและนโยบายทีที่ คณะกรรมการรบริษัทกําหนด โดยพิจารณาเชืชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ
บริริษัท การปฏิบัตติิงานและความรับผิดชอบของงกรรมการ และะบริษัทฯ ไดกาหนดนโยบายค
ํา
คาตอบแทน กรรรมการบริษัทไวอยางชัดเจนและ
โปปรงใส โดยคาตตอบแทนอยูในระดั
น บที่เหมาะะสมและสอดคคลองกับอุตสาาหกรรม รวมมทั้งอยูในระดัดับที่เพียงพอที่จะดึ
จ งดูดและรักษา
กรรรมการที่มีคุณสสมบัติที่ตองกาารได และตองผผานการอนุมัติจจาก ที่ประชุมผูผถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนน อยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเเสียง
ทังหมดของผู
้ง
ถือหหุนซึ่งมาประชุม
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ทั้งนี้ น โยบายการจายเบี
ย ้ยประชุมใหหแกกรรมการรนั้น ทางบริษัทฯ จะจายคาเบี้ยประชุมใหแแก ประธานกรรรมการ ประธาน
กรรรมการตรวจสออบ กรรมการตตรวจสอบ และะ กรรมการ ทุกกวันสิ้นเดือนขอองเดือนนั้นๆ
ความเหห็นของคณะกรรมการ คณะะกรรมการบริ ษั ทได พิจารณาคาตอบแทนขของกรรมการบบริษั ท กรรมกการตรวจสอบแและ
กรรรมการอิสระ ปประจําป 2559 โดยคํ
โ านึงถึงภารระความรับผิดชชอบและการปฏิฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ โดยเสนอใหกํกาํ หนดคาตอบแแทน
กรรรมการใน มีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแททนกรรมการ 2 ปยอนหลัง

โดยใหออัตราเงินคาตอบบแทนดังกลาวขางตนมีผลใชบบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไปปจนกวาจะมีมติของที่ประชุมผูถือ
หุนอนุ
น มัติเปนประการอื่น ทั้งนี้ คาตอบแทนขอองคณะกรรมกาารบริษัทในแตละปรวมทั้งสินไม
น้ เกิน 1,900,,000 บาท
การลงมมติ วาระนี้ตองผผานการอนุมัตดดิ วยคะแนนเสียยงไมนอยกวาสองในสามของจ
ส
จํานวนเสียงทั้งงหมดของผูถือหุหนซึ่งมาประชุม

า ไขบริคณห
ณ สนธิขอ 33. วาดวยวัตถุประสงคของบริษทั ฯ โดยเเพิ่มวัตถุประะสงคอกี 1 ขอ
วาาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก
เพื่อใหหครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัษทฯ จะขยายยในอนาคต
วัตถุปรระสงคและเหตุตผล เนื่องดวยบบริษัทไดมีนโยยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขออเสนอที่ประชุชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาแกไข
เพิมเติ
่ มวัตถุประสสงคของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตขอองบริษัท โดยเพพิ่มวัตถุประสงคของบริษัทอีก 1 ขอ ดังนี้
“ประกอบบกิจการสํารวจ ขุดเจาะ ผลิตน้้าํ มัน พลังงานไไฟฟา และพลังงานทดแทนอืนๆ
่น รวมทั้งจําหนนายพลังงาน นัั้นๆ ใหกับ
หนวยงานนของรัฐ รัฐวิสาหกิ
า จและเอกชชน เมื่อไดรับอนนุญาตจากหนวยงานที
ย
่เกี่ยวของแลว”
ความเหห็นของคณะกรรมการ เห็นคววรเสนอใหที่ปรระชุมสามัญผูถอหุ
ือ น พิจารณาออนุมัติการแกไขขเพิ่มเติมวัตถุประสงค
ป
ของ บริริษัท
เพือให
่ สอดคลองงกับธุรกิจของบบริษัททั้งในปจจุบันและอนาคตต และแกไขหนันังสือบริคณหสนธิ
ส ขอ 3
การลงมมติ วาระนี้ตองผ
ง านการอนุมัติดวยคะแนนเเสียงไมนอยกววาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ปรระชุมและออกเสียง

วาาระที่ 11 พิจาารณาเรื่องอื่นๆ
น (ถามี)
วัตถุปรระสงคและเหตุผล
ผ การเปดวาระอื่นๆ เพื่อใหหผูถือหุนไดซกถาม
ัก หารือ และ/หรือ ใหขอเสสนอแนะตางๆๆ แกคณะกรรมมการ
แลละ/หรือฝายบริหหารของบริษัทฯ
ความเหห็นของคณะกรรมการ คณะกรรรมการบริษัทเเห็นควรใหมีวาระอื
า ่นๆ นี้ไวในการประชุ
น
มผูถถืื อหุนทุกครั้ง
การลงมมติ วาระนี้ไมมการลงคะแนนเ
ี
เสียงใดๆ
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อนึ่ง คณ
ณะกรรมการบบริษัทมีมติอนุมัมัติวันกําหนดรรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญญผูถือหุนประจําป 2559 ในวัวันที่
9 มีนาคม 2559 แและใหรวบรวมรายชื่อตามมาตตรา 225 ของ พรรบ.หลักทรัพยและตลาดหลั
แ
กทรั
ท พย พ.ศ.25335 โดยวิธีปดสมมุดทะเบียนและะพัก
การโอนหุนในวันนที่ 10 มีนาคม 2559
บริษัทฯ ไดเผยแพรหนันงสือเชิญประชุมสามัญผูถือหหุนประจําป 25559 ฉบับนี้ พรรอมเอกสารปรระกอบการประะชุมและแบบฟอรม
หนนังสือมอบฉันททะไวในเว็บไซตตของบริษัทฯ www.gratitudei
w
infinite.co.th ในหัวขอนักลงททุนสัมพันธ หรืออหัวขอ Investor Relation
ทั้งนี้ หากผูถือหุนทานใดมี
น คําถามทีต่ตองการใหบริษษัทฯ ชี้แจงในปประเด็นที่เกี่ยวของกับระเบียบบวาระการประะชุม สามารถจัดสง
คําถามล
า วงหนาไดดที่ E-mail adddress : pinyadappat_s@gratituddeinfinite.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-22888-7200
จึงเรียนนเชิญทานผูถือหุหนเขารวมประะชุมตามวัน เว ลา และสถานทีที่ ดังกลาว หากกผูถือหุนทานใใดไมสามารถเขขารวมประชุมดวย
ตนนเองไดกรุณาแตตงตั้งผูรับมอบฉฉันทะเพื่อเขารวมประชุมออกกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ดวย อนึ่ง เพือ่ อความสะดวกหหากผูถือหุนทานใด
ปรระสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกกเสียงลงคะแนนนในการประชชุมครั้งนี้โปรดดกรอกรายละเอีอียดและลงนามมใน
หนนังสือมอบฉันททะแบบ ก. หรือแบบ
อ ข. ที่แนบบมา (เอกสารแนนบ 8) โดยใหเลือกใชแบบใดแแบบหนึ่งตามทีที่ ระบุไวเทานั้น
หากทาานผูถือหุนมีความประสงค
ว
จะมอบฉั
ะ
นทะใหหกรรมการตรววจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนทานทราบววา มี
กรรรมการตรวจสสอบและกรรมกการอิสระ ซึ่งไมมีสวนไดเสียยกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สาม ารถรับมอบฉันทะจากท
น
านไดดแก
นาายกันต อรรฆยยวรวิทย อยูบานเลขที
า
่ 55/19 ซอยประชาออุทิศ 72 แขวงททุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหาานคร 10140 (รรายละเอียดประวัติ
กรรรมการอิสระทีที่รับมอบฉันทะะ ตามเอกสารแนบ 7) ทั้งนี้ บริริษัทฯ ไดจัดเตรียี มอากรแสตมมปไวเพื่ออํานววยความสะดวกกแกทาน ณ บริริเวณ
จุดลงทะเบี
ด
ยน โดดยบริษัทฯ จะเปปดใหผูถือหุนหรื
ห อผูรับมอบฉันนทะสามารถลงงทะเบียนเพื่อเขขารวมประชุมไไดตั้งแตเวลา 077.30 น. เปนตนไป
ขออแสดงความนับบถือ
บริริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน)

(นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน)
ปรระธานกรรมการ
ฝายประสานงานกการประชุม
นาางสาวภิญญดาพพัชญ สุวรรณชชนะวิชญ
โททร. 0-2888-68000 ตอ 311
Em
mail : pinyadappat_s@gratitudeeinfinit.co.th
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เอกสสารแนนบประะกอบวาระกการปรระชุม
เอกกสารแนบ 1

: สําเนารายยงานการประชุมสามั
ม ญผูถือหุนนประจําป 25588 (วาระที่ 2)

เอกกสารแนบ 2

: รายงานปรระจําป 2558 (ววาระที่ 3) (ซีดีรรอม)

เอกกสารแนบ 3

: ประวัติโดยสั
ด งเขปของกรรรมการที่ครบกกําหนดออกจากกตําแหนงตามววาระ และถูกเสนนอชื่อใหเขาดํารงตํ
า าแหนงอีก
วาระ (วารระที่ 8)

เอกกสารแนบ 4

: คุณสมบัติติของกรรมการอิอิสระ

เอกกสารแนบ 5

: ขอบังคับบริ
บ ษัทเฉพาะทีเกี
่เ ่ยวกับการประะชุมผูถือหุนแลละกรรมการ

เอกกสารแนบ 6

: เงื่อนไขหลักเกณฑ และวิวิธีปฏิบัติในการรเขารวมประชุม การมอบฉันทะ
ท และการออกกเสียงลงคะแนนน

เอกกสารแนบ 7

ร
สระผูรั บมอบฉันทะจจากผูถือหุน
: ประวัติกรรมการอิ

เอกกสารแนบ 8

: หนังสือมอบฉันทะ จํานววน 3 แบบ (เลืออกใชแบบใดแบบบหนึ่ง)

เอกกสารแนบ 9

: แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน
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