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เอกสารแนบ 1 

เอกสารประกอบวาระที� 2 
 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั0งที� 1/ 2557 

ของ 

บริษทั ยูเนี�ยน อนิทราโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ณ หอ้งปิ� นเกลา้  ชั5น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว   เลขที� 94 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางบาํหรุ  เขตบางพลดั กรุงเทพมหาคร 10700  นายเจษฏาวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหน้าที�เป็นประธานที�
ประชุม  นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทัที�เขา้ร่วมประชุม มีจาํนวน 7 ท่าน ดงันี5  คือ 
  1.  นายเจษฏาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์  ประธานกรรมการ 
  2.  นายกนัต ์  อรรฆยว์รวทิย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
  3.  ผศ.ดร.ขวญัสกลุ เตง็อาํนวย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  4.  นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  5.  นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
  6.  นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
  7.  นายการุณ  ศรีวจิิตรานนท ์ กรรมการ 

และไดก้ล่าวแนะนาํ ที�ปรึกษาดา้นการเงินจากบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
เลขานุการบริษทั  แจง้วาระการประชุม วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และขอ้ควรทราบอื�นๆ ให้ที�ประชุมรับทราบ 

พร้อมทั5งขออาสาสมคัรผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 2 ท่าน เพื�อร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในแต่ละวาระเพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสในการ
นบัคะแนน โดยอาสาสมคัรจาํนวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 1) คุณสุพชัรินทร์ เที�ยงคง เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากคุณกนกอร บดินทร์รัตน      
ผูถื้อหุน้ และ 2) คุณมธุรส ลมลอย  ผูรั้บมอบฉนัทะจาก คุณวนนัธร กิจวานิชเสถียร ผูถื้อหุน้ 

ประธานที�ประชุมแจง้จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะร่วมประชุมนบัได ้88 ราย นบัจาํนวนหุ้นรวมทั5งสิ5น 147,901,371 
เสียงคิดเป็น 69.66% ของจาํนวนหุน้ทั5งหมดที�ออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ จึงกล่าว
เปิดการประชุมเมื�อเวลา 09.30 น. 

ทั5งนี5  ระหวา่งดาํเนินการประชุมมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้มาร่วมประชุมเพิ�มเติม ดงันี5  
- ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 1 ราย ถือหุน้รวม 900,000 หุน้ เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั5งแต่วาระที� 2 เป็นตน้ไป 
- ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 10 ราย ถือหุน้รวม 1,100 หุน้เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั5งแต่วาระที� 3 เป็นตน้ไป 
- ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 1 ราย ถือหุน้รวม 16 หุน้ เขา้ร่วมประชุมในวาระที� 11  

 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 
 ประธานฯ แจง้ให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 ตาม
เอกสารที�แนบ 1 ซึ�งไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งันี5  



                                                                                                                   บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) 
                                          

 

13 

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  88 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั5งสิ5น  147,901,371 เสียง 
- รับรอง  147,901,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
- ไม่รับรอง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 
 
วาระที� 2  พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด 9 เดือนปี 2557 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ�มทุนและปันผลเป็น

เงนิสด 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ที�กาํหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นโดยคณะกรรมการบริษทัอาจจ่ายปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้มื�อเห็นว่า
บริษทัมีกาํไรและมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทัฯมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวด 9 เดือนปี 2557 จาํนวน 58.871 ลา้นบาท และมีกาํไรสะสม ณ 
วนัที� 30 กนัยายน 2557 จาํนวน 101.365 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้มีที�ประชุมอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้(ตามจาํนวนที�ออกจาํหน่ายแลว้)โดยมีรายละเอียดดงันี5  

1. จ่ายปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราการจ่ายปันผลเท่ากบั 0.4728112 บาทต่อหุ้น (จากเดิมคณะกรรมการบริษทั
เสนออตัราจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 0.47281 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นปันผลจ่ายระหวา่งกาลทั5งสิ5นไม่เกิน 100,393,362.37 บาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.04 ของกาํไรสะสมส่วนที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 (งบการเงินรวม)โดยแบ่งเป็น 

1.1 จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 2.35 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนไม่

เกิน 90,354,415 หุน้ปันผล มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  รวมมูลค่าปันผลทั5งสิ5นไม่เกิน 90,354,415.00 บาท หรือ

คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัที� 0.4255300 บาทต่อหุน้ 

ทั5งนี5 ในกรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุน้เดิมหลงัการจดัสรรเป็นหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทน

การจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 0.4255300 บาทต่อหุน้  

1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ�มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั จาํนวน 10,039,353.22 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลเป็นเงินสดที� 0.0472812 บาทต่อหุน้  

คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัที� 22 ธนัวาคม 2557 และ

ใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนและพกัการ

โอนหุน้ในวนัที� 23 ธนัวาคม 2557 และกาํหนดวนัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวนัที� 29 ธนัวาคม 2557 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คุณอนุ วอ่งสารกิจ  ผูถื้อหุน้ ไดมี้ขอ้ซกัถามดงันี5  2 เรื�องคือ 1)บริษทัมีเหตุผลอยา่งไรในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นอีกครั5 ง

จะนาํเงินที�ไดจ้ากการเพิ�มทุนไปดาํเนินการอะไร 2) เงินปันผลนี5 มีเครดิตภาษีเท่าไหร่ เมื�อปันผลแลว้จะเหลือกาํไรสะสมไว้
เท่าไหร่และมีการกนัเงินสาํรองกาํไรสะสมไวค้รบแลว้หรือยงั 

คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หน้าที�บริหาร  ไดต้อบขอ้ซักถามดงันี5  ในการปันผลเป็นหุ้นครั5 งนี5 บริษทัมี
วตัถุประสงคเ์พื�อจะนาํใชใ้นการขยายกิจการ และในปีนี5 บริษทัมีการลงทุนซื5อโรงงานคอลลาเจนมาแลว้ ปัจจุบนัเรามีสภาพ
คล่องพอสมควร และเห็นควรที�นาํกาํไรสะสมมาแปลงเป็นทุนเพื�อเพิ�มเสถียรภาพให้แก่บริษทั เป็นโอกาสในการขยายการ
ลงทุนในอนาคตและเป็นการสร้างใหค้วามเชื�อถือของบริษทัใหธ้นาคารไดเ้ห็นความมั�นคงของธุรกิจที�มีทุนจดทะเบียนมากขึ5น  
ซึ�งการปันผลที�ผา่นมาตั5งแต่ปี 2554 บริษทัไดปั้นผลเป็นเงินสดเนื�องจากปีนั5นไดเ้กิดนํ5 าท่วมทาํให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ราคาหุ้น
ตกลงไปมาก เพื�อใหน้กัลงทุนไม่ขายหุน้ออกไปหมดจึงไดมี้การจ่ายปันผลเป็นเงินสดออกไป 2 รอบ หลงัจากนั5นธุรกิจเริ�มดีขึ5น
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เริ�มมีกาํไรสะสมมากขึ5น จึงมีการเพิ�มทุนดว้ยการปันผลเป็นหุน้มาแลว้ 2 ครั5 งและมาครั5 งนี5 มีการปันผลเป็นหุ้นอีกเพื�อให้ทุนจด
ทะเบียนขึ5นไปที� 300 ลา้นบาท และ 

คุณอุสารัตน์ เจนวนิชยานนท ์เจา้หนา้ที�ของบริษทั ไดต้อบขอ้ซกัถามในส่วนของเรื�องการเครดิตภาษี ให้ทางฝ่ายนกั
ลงทุนเงินปันผลนี5มาจากกาํไรสุทธิของปีปัจจุบนัที�เสียภาษีนิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และกาํไรสะสมที�มาจากกาํไรสุทธิของ
ปีก่อนๆซึ� งได้เสียภาษีนิติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 20 ,23,25 และ 30 และบริษทัยงัคงมีกาํไรสะสมเหลือไวบ้างส่วน 
สาํหรับการตั5งสาํรองกาํไรสะสมบริษทัไดด้าํเนินการตามที�กฎหมายกาํหนดอยา่งสมํ�าเสมอ และมีผูส้อบบญัชีรับรอง 

คุณฮั5งใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ไดซ้กัถามเหตุใดจึงมีการคิดคาํนวณเศษหุ้นในการจ่ายปันผล มีผู ้
ถือหุน้บางรายที�ถือไว ้1 หุน้ คงจะตอ้งซื5อหุน้เพิ�มใหถึ้งตามจาํนวนที�จ่ายปันผล เศษปัดทาํไมไม่ใช3้ต่อ1 เพราะเงินสดเหลือก็ยงั
มารันธุรกิจได ้และมีเหตุผลอยา่งไรที�ตอ้งจ่ายปันผลในวนันี5  ไม่รอประชุมสามญัประจาํปี และขอแชร์ไอเดียการจ่ายปันผลให้
บริษทัอื�น ที�มีการขยายทุนที�ไม่กระทบจะผูถื้อหุน้ 

คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  ตอบขอ้ซกัถามจากการคาํนวณให้การเพิ�มทุนถึง300ลา้น จึงตก
เศษหุน้ และเนื�องจากตอ้งการเตรียมเรื�องอื�นๆใหพ้ร้อม จึงเสนอใหมี้การเพิ�มทุนเตรียมฐานทุนใหพ้ร้อมในการรันงานอื�นๆต่อ 

คุณพงศกร ลกัษณาวบูิลยก์ลุ ผูถื้อหุน้  ไดซ้กัถาม วา่การจ่ายปันผลครั5 งนี5จะทาํใหร้าคาหุน้จะลดลง ควรเพิ�มทุนนานๆ
ครั5 ง อยากใหเ้วน้ระยะใหร้าคาหุน้วิ�งไปที� 5-6 บาทค่อยเพิ�มทุน 

คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ตอบขอ้ซกัถาม เนื�องจากร้อยละ60 เป็นการถือหุ้นโดย UKEM 
ราคาหุน้อาจจะลดลงบา้งเป็นเรื�องปกติขอใหน้กัลงทุนอยา่เพิ�งตกใจ ซึ�งการปันผลเป็นหุน้ 2 ครั5 งที�แลว้ก็ทาํใหร้าคาหุน้ตกลงมา
บา้ง แต่ต่อไปจะสะทอ้นภาพที�แทจ้ริงของธุรกิจ ที�สุดแลว้ใหน้กัลงทุนไดพิ้สูจน์วา่ใน1-2ปีวา่จะใหผ้ลตอบแทนอยา่งคุม้ค่า 

คุณอนุ วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถาม วา่การขยายการลงทุนในต่อไปขา้งหนา้จะมี IRR เท่าไหร่และเรื�องราคานํ5 ามนั
และอตัราแลกเปลี�ยนมีผลต่อบริษทัอยา่งไรหรือไม่ 

คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ที�ไปลงทุนในโรงงานคอลลาเจนน่าจะมีมาร์จิ5นที� 14-15% และ
การขยายธุรกิจที�จะทาํเกิดขึ5นจริง อาจจะเป็นธุรกิจใหเ้ช่า อาจจะมีการเขา้หุน้กบัคนอื�น IRR ประมาณ 14-15% คืนทุนประมาณ 
5 ปี เรื�องราคานํ5 ามนัไม่มีผลกระทบกบับริษทั และสาํหรับเรื�องอตัราแลกเปลี�ยนมีการป้องกนัความเสี�ยงไว ้

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งันี5  

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  89 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั5งสิ5น  148,801,371  เสียง 
- เห็นดว้ย  148,801,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามญั
เพิ�มทุนและปันผลเป็นเงินสด 

 
วาระที� 3 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ที�กาํหนดวา่บริษทัฯ จะ
ไม่สามารถออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนได้ หากยงัมีหุ้นที�ยงัจาํหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ ยกเวน้หุ้นที�เหลืออยู่ตอ้งเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับ
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เนื�องจาก
บริษทัมีทุนจดทะเบียน 212,333,276 บาท มีทุนชาํระแลว้ 212,332,877 บาท โดยยงัมีหุ้นสามญัที�ยงัไม่ออกจาํหน่ายจาํนวน 399 หุ้น ซึ� ง
คงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลเมื�อช่วงเวลาที�ผา่นมา คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 399 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที�เหลือและยงัไม่ออกจาํหน่าย 399 หุน้ มูลค่าที�ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 212,332,877 บาท 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งันี5  

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  99 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั5งสิ5น  148,802,471 เสียง 
- เห็นดว้ย  148,802,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัใหเ้ท่ากบัทุนชาํระแลว้ 
 
วาระที� 4 พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยมีขอ้ความดงันี5  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน: 212,332,877 บาท (สองร้อยสิบสองลา้นสามแสนสามหมื�นสองพนัแปดร้อยเจด็สิบเจ็ดบาท) 
 แบ่งออกเป็น: 212,332,877 หุน้   (สองร้อยสิบสองลา้นสามแสนสามหมื�นสองพนัแปดร้อยเจด็สิบเจ็ดหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ:                    1.00       บาท  (หนึ�งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั: 212,332,877 หุน้    (สองร้อยสิบสองลา้นสามแสนสามหมื�นสองพนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ:  -ไม่มี- 
 ทั5 งนี5  ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งันี5  

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  99 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั5งสิ5น  148,802,471 เสียง 
- เห็นดว้ย  148,802,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 

วาระที� 5. พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่เนื�องจากผูถื้อหุน้มีการอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัตามวาระที� 2 คณะกรรมการบริษทั

ไดพิ้จารณาเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก 90,354,415 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุน
จาํนวน 90,354,415 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ส่งผลใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 302,687,292 
บาท  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งันี5  

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  99 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั5งสิ5น  148,802,471 เสียง 
- เห็นดว้ย  148,802,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 
วาระที� 6. พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน โดยมีขอ้ความดงันี5  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน: 302,687,292บาท (สามร้อยสองลา้นหกแสนแปดหมื�นเจ็ดพนัสองร้อยเกา้สิบสองบาท) 
 แบ่งออกเป็น: 302,687,292 หุน้   (สามร้อยสองลา้นหกแสนแปดหมื�นเจ็ดพนัสองร้อยเกา้สิบสองหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ:              1.00        บาท (หนึ�งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั:  302,687,292 หุน้  (สามร้อยสองลา้นหกแสนแปดหมื�นเจ็ดพนัสองร้อยเกา้สิบสองหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ:   -ไม่มี- 
 
ทั5 งนี5 ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งันี5  
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  99 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั5งสิ5น  148,802,471 เสียง 
- เห็นดว้ย  148,802,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

 
มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 
 
วาระที� 7. พจิารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 90,354,415 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรับการจดัสรรการจ่ายปันผลเป็น
หุน้สามญัของบริษทัฯ และนาํหุน้สามญัที�ออกใหม่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ต่อไป 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งันี5  
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 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  99 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั5งสิ5น  148,802,471 เสียง 
- เห็นดว้ย  148,802,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

 
มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
 
วารที� 8. พจิารณาอนุมตักิารเปลี�ยนชื�อบริษัทและสําคญัของบริษัท 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่  คณะกรรมการไดพิ้จารแลว้เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
เปลี�ยนชื�อบริษทั เป็น “บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)” และเปลี�ยนแปลงตราสาํคญัของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยน
ชื�อดงักล่าว เพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทั  

ทั5งนี5 ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการแจง้การเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัไปยงัหน่วยงานราชการ,กรมสรรพากร
,สาํนกังาน ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพยฯ์ องคก์ารต่างๆ, ลูกคา้, คู่คา้, ธนาคาร และผูที้�เกี�ยวขอ้ง รวมทั5งเป็นผูด้าํเนินการยื�นขอเปลี�ยนแปลง
ชื�อในเอกสารสิทธิw ต่างๆต่อเจา้หนา้ที� /นายทะเบียนของแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และดาํเนินการแจง้ขอเปลี�ยนแปลงชื�อยอ่หลกัทรัพย์
ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ตาที�เห็นสมควรต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คุณอนุ วอ่งสารกิจ  ผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถาม สาเหตุการเปลี�ยน ความหมายที�เปลี�ยนเป็น แกรททิทูด อินฟินิท  หมายความวา่อยา่งไร

และเครื�องหมายที�จะเปลี�ยนเป็นรูปเพชร มีความหมายอยา่งไร และชื�อยอ่ในการเขา้ตลาดจะเป็นอะไร 
คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ เหตุที�เปลี�ยนจากธุรกิจเคมีภณัฑอ์ยา่งเปลี�ยนไปใน

ธุรกิจอื�นชื� อ เ ดิมไม่สื� อ อย่าง เปิดไว้ อย่าง เปลี� ยนรูปลักษณ์องค์กร มี รูปลักษณ์สดใส ไม่ใช้แค่ เคมี  ชื� อใหม่มีแกรททิทูด 
(Gratitude)ความหมายวา่การขอบคุณ ความกตญัxู อินฟินิท (Infinite)ที�ไม่มีที�สิ5นสุด   ตราประทบัเป็นรูปเพชร คุณทรงพลจากทีวีไดเร็ก
ไดดี้ไซน์ใหเ้ป็นรูปเพชรแต่มาจากรูปการพนมมือ 

จองชื�อยอ่ไว ้GIFT คาดวา่จะเปลี�ยนชื�อในวนัที� 25 ธนัวาคม นี5  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งันี5  

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  99 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั5งสิ5น  148,802,471 เสียง 
- เห็นดว้ย  148,802,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

 

วารที� 9. พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษัท 
ประธานฯไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 1. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั   
ทั5 งนี5 ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ข และเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน  
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งันี5  
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  99 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั5งสิ5น  148,802,471 เสียง 
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- เห็นดว้ย  148,802,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

วารที� 10. พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษัทและตราสําคญัของบริษัท 
ประธานฯไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั   
ทั5 งนี5 ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ข และเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน  
คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดเ้สนอใหที้�ประชุมทราบวา่จะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัในขอ้ที� 1,

ขอ้ที� 2 และขอ้ที� 88  ซึ� งจากเดิมที�เป็นชื�อ “บริษทั ยเูนี�ยน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน)” เปลี�ยนเป็น “บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั 
(มหาชน) และภาพตราประทบัที�เสนอใหที้�ประชุมไดรั้บทราบ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงคะแนนและนบัคะแนนไดด้งันี5  

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  99 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั5งสิ5น  148,802,471 เสียง 
- เห็นดว้ย  148,802,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
- ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
- งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

วารที� 10. พจิารณาเรื�องอื�นๆ 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คุณพงศกร  ลกัษณาวิบูลยก์ุล ไดซ้กัถามถึงการเปิดโอกาส ให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไดเ้สนอชื�อบุคคลที�จะเขา้มาเป็นกรรมการของ

บริษทัไดเ้ขา้มาดูแลกิจการ จาํนวนหุ้นที�ไม่จาํกดัสิทธิw  ครั5 งหนา้ที�มีการประชุมควรให้เป็นวาระ บริษทัฯจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ที�ผ่านมาเคย
บริษทัที�เกิดไฟไหมบ้ริษทัมีระบบความปลอดภยัไวเ้พียงพอแลว้หรือยงั และมีทาํประกนัภยัไวค้รอบคลุมหรือยงั บ.ทาํชิ5นส่วนฯไฟไหม้
ทาํใหหุ้น้ตกฮวบไป 

คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถาม สาํหรับการกาํหนดวาระของกรรมการรายยอ่ยนาํเสนอ
ไดก็้จะนาํเสนอคนที�ดีๆเขา้มา เรื�องการประกนัภยั กรรมการชุดนี5 ก็มีการย ํ5าในเรื�องการทาํประกนัภยัให้ครอบคลุมอยู่แลว้ ระบบการ
ปลอดภยัในระบบปฏิบติัการเรามีการดูแลกนัอย่างดี รวมถึงลูกคา้ก็ดูเราดว้ยมีการตรวจสอบกนั เพราะถา้เกิดปัญหาลูกคา้ก็จะไดรั้บ
ผลกระทบดว้ย 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอปิดประชุมเวลา 11.05 น. 
 
 

ลงชื�อ…………………………….……ประธานที�ประชุม 
 (นายเจษฎาวฒัน์     เพรียบจริยวฒัน)์ 

 
 
ลงชื�อ............................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
         (นางสาวปิยธิดา  สุวรรณชนะ)  


