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ประชุม
ลา)  เลขท่ี 800
รรมการ ทําหน
ระชุม มีจํานวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งน้ีกร

รรมการตรวจส
ลังจากน้ันเลขาน
ปร เมเนจเมนท 

เลขานุก
ออาสาสมัครผูถื
ดยมีอาสาสมัคร

ประธา
นรอยละ 69.23
ระชุม เวลา 09.3

ระท่ี 1  เร่ืองท่ีป
ประธาน

น “บริษัท แกร

                      

มเมื่อวันอังคารที
0  ถนนบรมราช
าที่เปนประธาน
 8 ทาน ดังน้ี คือ

1.  นายเจษฏ
2.  นายกันต
3.  นางสาวสิ
4.  นายพีรเจ
5.  นางสาวส
6.  นายพีรพ
7.  ดร.วิษณุ 
8.  นายการุณ

รรมการบริษัทอี
สอบ/กรรมการอิ
นุการบริษัทได
 จํากัด 
การบริษัทแจงว
ถือหุนอยางนอย
จํานวน 1 ทาน 
นที่ประชุมแจง
3 ของจํานวนหุ
30 น. และดําเนิ

ประธานแจงให
นฯ แจงใหที่ปร
ททิทูด อินฟนิท

                      

ร

ที่ 21 เมษายน พ
ชชนนี แขวงบ
นที่ประชุม นา
อ 
ฏาวัฒน  
  
สิรัสวดี  
จต  
สุธิดา  
ล  
  
ณ  
อีก 4 ทานที่ติด
อิสระ 2)นายวิรั
ดกลาวแนะนําผู

วาระการประชุม
ย 2 ทาน เพ่ือรว
 คือ นายฮ้ังใช  
งจํานวนผูถือหุ
นที่จําหนายได

นินการประชุมต

ท่ีประชุมทราบ
ระชุมทราบเก่ีย
ท จํากัด (มหาช

                      

ายงานการประ

บริษัท แกรททิ

พ.ศ.2558 เริ่มป
างบําหรุ  เขตบ
งสาวปยธิดา สุ

เพรียบจริยวั
อรรฆยวรวิท
สุทธิวรพันธ
สุวรรณนภา
สุวรรณนภา
สุวรรณนภา
มีอยู  
ศรีวิจิตรานน

ภารกิจไมสามา
รัช สุวรรณนภา
สอบบัญชี จาก

ม วิธีการลงคะแ
วมเปนสักขีพยา
 อัคควัสกุล (ผูถื
นและผูรับมอบ
ดแลวทั้งหมดขอ
ตามระเบียบวาร

บ  
ยวกับการเปล่ียน
ชน)” หรือ GIFT
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ะชุมสามัญผูถือห
ของ 

ทิทูด อินฟนิท จ

ระชุมเมื่อเวลา 
บางพลัด กรุงเท
สุวรรณชนะ เลข

วัฒน  ประธา
ทย ประธา
ธชัย กรรมก
าศรี กรรมก
าศรี กรรมก
าศรี กรรมก

กรรมก
นท กรรมก
ารถเขารวมปร
าศรี 3)นางกาญ
กบริษัท สํานักง

แนน วิธีการนับ
านในการนับคะ
ถือหุนและผูรับ
บฉันทะรวมปร
องบริษัท ครบเ
ะดังน้ี 

นช่ือบริษัทจาก
T เมื่อวันที่ 19 ธั

                      

หุนประจําป 25

จํากัด (มหาชน)

 09.00 น. ณ หอ
ทพฯ 10700  โ
ขานุการบริษัท

นกรรมการ / ก
นกรรมการตรว
การตรวจสอบ / 
การ / ประธานเจ
การ 
การ 
การ 
การ 
ะชุมในวันน้ีได

ญจนา สุวรรณน
าน อี วาย จํากัด

คะแนน และขอ
ะแนนในแตละ
มอบฉันทะจาก
ระชุมนับได รว
เปนองคประชุม

กเดิมช่ือ “บริษัท
ธันวาคม 2557 โ

      บริษัท แกร

558 

) 

องปนเกลา 2 ช้ั
ดยมีนายเจษฏ
 ไดกลาวแนะน

รรมการอิสระ 
วจสอบ / กรรม
 กรรมการอิสระ
จาหนาที่บริหาร

ด ประกอบดวย
นภาศรี และ 4)น
ด และที่ปรึกษา

อควรทราบอื่น
วาระเพ่ือใหเกิด
กผูถือหุน) เขาเป
วม 84 ราย จําน
มตามขอบังคับข

ท ยูเน่ียน อินท
โดยในวาระน้ีไ

รททิทูด อินฟนิ

เอกสารปร

ช้ัน 9 โรงแรม ร
าวัฒน เพรียบจ
นําคณะกรรมก

 
มการอิสระ 
ะ 
ร 

ย 1)นางสาวขวั
นางสาวปยะนัน
าทางการเงิน  จ

ๆ ใหที่ประชุม
ดความโปรงใส
ปนสักขีพยานก
นวนหุนรวม 20
ของบริษัทฯแล

ราโก จํากัด (ม
มมีการลงคะแน

ท จํากัด (มหาช

เอกสารแนบ
ะกอบวาระที

อยัล ซิต้ี        (
จริยวัฒน ประธ
การบริษัทที่เขาร

ัญสกุล  เต็งอําน
นท สุวรรณนภ
จากบริษัท แอส

รับทราบ พรอม
สในการนับคะแ
ารนับคะแนน  

09,541,029 หุน
ลว จึงกลาวเปด

หาชน)” หรือ U
นนเสียง 

ชน) 
    

บ 1 
ท่ี 2 

 
(ปน
ธาน
รวม

นวย 
าศรี 
เซท 

มทั้ง
แนน 
 
น คิด
การ

UIC 



 

วา

เอก

คะ

มติ
 
วา
 
25
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ระท่ี 2  พิจารณ
ประธา

กสารที่แนบ 1 ท
ประธาน
ไมมีผูถื

ะแนน 
เลขานุก

ผูถื
- 
- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป

ระท่ี 3  พิจารณ
ประธา

57 ใหที่ประชุม

 

                      

ณารับรองรายงา
นแจงใหที่ประ
ที่จัดสงไปยังผูถื
นฯ เปดโอกาส
ถือหุนทานใดซั

การบริษัท นับค
ถือหุนเขารวมป

รับรอง     
ไมรับรอง 
งดออกเสียง

ระชุมมีมติเปน

ณารับทราบรายง
นฯ ไดมอบหม
มทราบ ดังน้ี  

                      

านการประชุมวิ
ะชุมพิจารณารั
ถือหุนพรอมกับ
ใหผูถือหุนซักถ
ซักถามหรือแส

คะแนนไดดังน้ี 
ประชุม  84  
     209,541,029

0 
 0 
เอกฉันทรับรอ

งานของคณะก
มายใหนายพีรเจ

งบการเงินสําห

 

                      

วสิามัญผูถือหุน
ับรองรายงานก
บหนังสือเชิญป
ถามหรือแสดงค
ดงความเห็นเพิ

 
ราย  มีสิ

9 เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง (ไ

งรายงานการป

รรมการบริษัทส
จต สุวรรณนภ

หรับป สิ้นสุดวนั
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คร้ังท่ี 1/2557 เ
การประชุมวิส
ระชุมครั้งน้ี 
ความคิดเห็น 
พ่ิมเติม ประธา

สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
มนับคะแนนที่
ระชุมวิสามัญผู

สําหรับผลการด
าศรี ประธานเ

นท่ี 31 ธันวาคม

                      

เม่ือวันท่ี 12 ธัน
สามัญผูถือหุนค

นฯ กลาวใหที่

ทั้งสิ้น 209,541,
100 
0 

งดออกเสียง) 
ผูถือหุนครั้งที่ 1/

ดําเนินงานของ
จาหนาที่บริหา

ม 2557 ซึ่งสรุปส

      บริษัท แกร

นวาคม 2557  
ครั้งที่ 1/2557 เ

ประชุมลงคะแ

029 เสียง 

/2557  เมื่อวันที

บริษัทประจําป
าร เปนผูแถลงผ

สาระสําคัญ ดัง

รททิทูด อินฟนิ

มื่อวันที่ 12 ธัน

แนนและใหเล

ที่ 12 ธันวาคม 2

ป 2557 รายงาน
ผลการดําเนินง

น้ี 

ท จํากัด (มหาช

นวาคม 2557  ต

ขานุการบริษัท

2557 

ประจําป 2557 
านของบริษัทใ

ชน) 
    

ตาม

ทนับ

  
ในป 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใน

โค
UK
เห

มติ
 
วา
 
ธัน
บริ
 
เก่ีย

งบ

ขอ

    

 
ประธาน
นายชูธ

นการแสดงเจตน
นายพีร

ครงการท่ีดี และ
KEM เห็นดวยก
มาะสมและดีต

ไมมีผูถื
เลขานุก

ติท่ีประชุม  วาร

ระท่ี 4 พิจารณ
ประธา

นวาคม 2557 ทั้
รษิัทไดพิจารณา

ประธา
ยวกับงบการเงิน

ประธาน
นายสม

บการเงินที่เพ่ิมขึ้
นายพีร

องโรงงานคือ ที

                      

นฯ เปดโอกาส
นา  ติยภูมิ ตัวแ
นารมณตอตานก
เจต สุวรรณนภ
ะทางบริษัทฯ ตั
กอน และอยูใน
อประเทศเรา ทั้
ถือหุนทานใดซัก
การบริษัทไดแจ
ระน้ีไมมีการลง

ณาอนุมัติงบแสด
นฯ ไดแจงให

ทั้งน้ี งบการเงิน
าแลว โดยมีราย
นฯ ไดแจงใหท
นหรือเก่ียวกับผ
นฯ เปดโอกาส
เกียรติ  สาลีพัฒ
ขึ้น เกิดจากสวน
เจต สุวรรณนภ
ที่สุขสวัสด์ิ และ

                      

ใหผูถือหุนซักถ
แทนจากสมาคม
การคอรัปช่ันห
ภาศรี ประธาน
ต้ังใจท่ีจะเขารว
ขั้นตอนของกา
ทั้งน้ีหากบริษัทแ
กถามหรือแสดง
จงใหทราบวา ว
คะแนนเสียง 

ดงฐานะการเงิน
ที่ประชุมพิจา
งวดประจําป 2
ยละเอียดปรากฏ
ที่ประชุมทราบ
ผลการดําเนินงา
ใหผูถือหุนซักถ
ฒนา  ผูถือหุนม
นโรงงาน สํานัก
ภาศรี ประธานเ
ะสวนของสํานั

                      

ถามหรือแสดงค
มสงเสริมผูลงทุ
รือไม  
เจาหนาที่บริห
วมอยูแลว ทั้งน้ี
ารศึกษา ซึ่งทาง
แมเห็นดวย ทาง
งความเห็นเพ่ิม
วาระนี้ไมมีการล

 และงบกําไรขา
รณาอนุมัติงบแ

2557 ของบริษัท
ฏในรายงานปร
บ ในวันน้ีบริษัท
านของบริษัทส
ถามหรือแสดงค
าดวยตนเอง แล
กงาน หรือมีซื้อ
เจาหนาที่บริหา
นักงาน คือ ที่ ถน
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ความคิดเห็น 
ทุนไทย ไดมีขอ

าร ไดตอบขอ
น้ีตองรอทางบริ
งคณะกรรมการ
ง GIFT ก็เขารว
เติม ประธานฯ
ลงคะแนนเสียง

าดทุนเบ็ดเสร็จ
แสดงฐานะกา
ทฯ ไดผานการ
ะจําปของบริษัท
ัทไดเชิญผูสอบ
ามารถซักถามไ
ความคิดเห็น 
ละผูรับมอบฉัน
เพ่ิมหรือไม 
าร ไดตอบขอซ
นนบรมราชชน

                      

อซักถามดังน้ี  ท

อซักถามดังน้ี ท
ิษัทแม คือ บริษ
ก็ไดมีการศึกษ
วมโครงการหรื
ขอใหเลขานุกา
ง  

จสําหรับป สิ้นสุ
ารเงิน และงบก
รตรวจสอบจาก
ทที่ไดจัดสงให
บบัญชีเขารวมป
ได 

นทะไดมีขอซัก

ซักถามดังน้ี รา
นนี ซึ่ง 2 สวนนี

      บริษัท แกร

ทางบริษัทฯ จะเ

ทางบริษัทฯ เห็
ษัท ยูเน่ียน ปโต
าไปบางแลว  แ
อนโยบายน้ีพร
ารบริษัทดําเนิน

สดุวันท่ี 31 ธันว
กําไรขาดทุนเบ็
กผูสอบบัญชี แ
แลวน้ัน 
ประชุมดวย หา

ถามดังน้ี สอบถ

คาที่ดินที่ปราก
น้ีไมมีการซื้อที่

รททิทูด อินฟนิ

เขารวมโครงกา

นวานโยบายห
ตรเคมิคอล จํา
และคิดวาโครง
อมกัน  

นการตอ 

วาคม 2557 
บ็ดเสร็จสําหรับ
และคณะกรรมก

ากผูถือหุนมีขอ

ถามเรื่องราคาที

กฏในงบการเงิน
ดินเพ่ิมใดๆ มีแ

ท จํากัด (มหาช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

าร CAC ของ I

หรือโครงการน้ี
กัด (มหาชน) ห
การหรือนโยบ

บปสิ้นสุดวันที
การตรวจสอบข

อสงสัยประกา

ที่ดินที่ปรากฏอ

น จะมีที่ดินในส
แคการสรางอา

ชน) 
    

 

IOD 

้เปน
หรือ 
ายน้ี

ที่ 31 
ของ

รใด

ยูใน

สวน
คาร



 

สํา
สร

หุน

มติ
25
 
วา
จา

สง

มติ
จํา
25
 
 
 
 

    

านักงานเพ่ิมเติม
ราง 

ไมมีผูถื
เลขานุก

น สงผลใหมีผูถื
ผูถื
- 
- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป
57 

ระท่ี 5  พิจารณ
ยปนผลสําหรับ

ประธาน
5.1

5.2

ประธาน
ไมมีผูถื
เลขานุก

งผลใหมีผูถือหุน
 

ผูถื
- 
- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป
นวน 3,904,00
57 

                      

มขึ้นมา  สวนมู

ถือหุนทานใดซัก
การบริษัทไดแจ
ถือหุนเขารวมป
ถือหุนเขารวมป

เห็นดวย     
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

ประชุมลงมติเป

ณาอนุมัติ จัดสร
บผลการดําเนิน
นฯ ไดแจงใหที่
1. จัดสรรกําไร

ประจําป 255
เปนรอยละ 4

2. การจายเงินป
สําหรับรอบ
เดือนสิ้นสุด
จํานวน 100,

นฯ เปดโอกาส
ถือหุนทานใดซัก
การบริษัทไดแจ
นเขารวมประชุ

ถือหุนเขารวมป
เห็นดวย     
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

ประชุมลงมติเป
04.12 บาท และ

                      

มูลคาที่ดินที่เพ่ิม

กถามหรือแสดง
จงใหทราบวา 
ระชุม 92 ราย จ

ประชุม  92  
     211,337,263

0 
 0 
ปนเอกฉันทอนุ

รรกําไรสุทธิสําห
งานป 2557 รอ
ที่ประชุมพิจารณ
รสุทธิเปนเงินสํ
57 สงผลใหบริ
4.13 ของทุนจด
ปนผลสําหรับผล
วันที่ 1 ตุลาคม 
วันที่ 30 กันยาย
,393,362.37 บา
ใหผูถือหุนซักถ
กถามหรือแสดง
จงใหทราบวา มี
ชม 94 ราย จํานว

ประชุม  94  
     211,358,863

0 
 0 
ปนเอกฉันทอนุ
ะพิจารณาอนุมั

                      

มขึ้นมาคือสวน

งความเห็นเพ่ิม
มีผูถือหุนหรือ
จาํนวนหุนรวมท

ราย  มีสิ
3   เสียง คิด

เสียง คิด
เสียง (ไ

นุมัติงบแสดงฐา

หรับผลการดําเนิ
บวันท่ี 1 ตุลาค
ณาดังน้ี 
สํารองตามกฎห
ิษัทฯ มีเงินสําร
ดทะเบียน 
ลการดําเนินงาน
 2557 ถึงวันที่ 3
ยน 2557 ไปแล
าท ดังน้ัน บริษัท
ถามหรือแสดงค
งความเห็นเพ่ิม
มีผูถือหุนหรือผู
วนหุนรวมทั้งสิ้

ราย  มีสิ
3 เสียง คิด

เสียง คิด
เสียง (ไ

มัติจัดสรรกําไ
ัติงดจายปนผล
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นของบริษัทยอย

เติม ประธานฯ
ผูรับมอบฉันท
ทั้งสิ้น 211,337
สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
มนับคะแนนที่
านะการเงิน แล

นินงาน สําหรับ
คม 2557 ถึง 31 

หมาย จํานวน 3
รองตามกฎหมา

นป 2557  คณะ
31 ธันวาคม 25
ลวตามมติที่ประ
ทจึงไมมีการจา
ความคิดเห็น 
เติม ประธานฯ
ผูรับมอบฉันทะ
สิ้น 211,358,863

สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
มนับคะแนนที่
ไรสุทธิสําหรับผ
ลสําหรับผลการ

                      

ย จากการซื้อโร

ขอใหที่ประชุม
ะเขารวมประชุ

7,263  หุน นับค
ทั้งสิ้น 211,337,

100 
0 

งดออกเสียง) 
ละงบกําไรขาด

บป 2557 เปนเงิ
 ธันวาคม 2557 

,904,004.12 บ
าย ณ วันที่ 31 ธั

กรรมการบริษัท
557 ทั้งน้ี บริษัท
ะชุมวิสามัญผูถือ
ยเงินปนผลเพ่ิม

ขอใหที่ประชุม
ะเขารวมประชุ
3  หุน นับคะแน

ทั้งสิ้น 211,358,
100 
0 

งดออกเสียง) 
ผลการดําเนินง
รดําเนินงานป 2

      บริษัท แกร

รงงานคอลลาเจ

มลงคะแนนและ
ชุมเพ่ิมขึ้น จําน
คะแนนไดดังน้ี 
263  เสียง 

ดทุนเบ็ดเสร็จสํ

นสํารองตามกฎ
 

บาท ซึ่งคิดเปนอ
ธันวาคม 2557 จ

ทเห็นควรเสนอ
ทฯ ไดจายเงินปน
อหุนครั้งที่ 1/25
มเติม 

มลงคะแนนและ
มเพ่ิมขึ้น จํานว
นนไดดังน้ี 

863  เสียง 

งานสําหรับป 2
2557 รอบวันที

รททิทูด อินฟนิ

จนซึ่งรวมมูลค

ะใหเลขานุการบ
วน 8 ทาน ถือห

 

สําหรับปสิ้นสุด

ฎหมายและพิจ

อัตรารอยละ 5
จํานวน 12,510

อการงดจายปน
นผลระหวางกา
557 เมื่อวันที่ 1

ะใหเลขานุการบ
วน 2 ทาน ถือห

2557 เปนเงินสํ
ที่ 1 ตุลาคม 255

ท จํากัด (มหาช

คาที่ดินและสิ่งป

บริษัทนับคะแน
หุนรวม 1,796,

ดวันที่ 31 ธันวา

จารณาอนุมัติงด

.08 ของกําไรสุ
0,000 บาท หรือ

ผลใหแกผูถือหุ
าลสําหรับงวด 9
2 ธันวาคม 255

บริษัทนับคะแน
หุนรวม 21,600 

ารองตามกฎห
57 ถึง 31 ธันวา

ชน) 
    

ปลูก

นน 
,234 

าคม 

ด

สุทธิ
อคิด

หุน 
9 

57 

นน 
 หุน 

มาย
าคม 



 

วา
 
สา
ตร
เอือ้
ผูส
รบั
คา
พิจ

แล

บริ
สม

สง
 

มติ
 
วา

ได
ถือ
บริ

 
อัน

    

ระท่ี 6 พิจารณ
ประธาน

ามัญผูถือหุนแต
รวจสอบ  เห็นค
ออนันตกุล ผูส
สอบบัญชีรับอน
บรองงบการเงิน
าตอบแทน 870,
จารณากําหนดค

ประธาน
นายฮ้ังไ

ละฝากถึงกรรมก
นายกัน

รษิัทฯ มีบริษัทย
มควรแกเหตุแล

ไมมีผูถื
เลขานุก

งผลใหมีผูถือหุน

ผูถื
- 
- 
- 

ติท่ีประชุม ที่ปร

ระท่ี 7 พิจารณ
ประธาน

ดเชิญใหกรรมก
อหุนไดสอบถาม
รษิัท กรรมการที

1. 
2. 
3. 
4. 

ซึ่งทั้ง 4
นเปนประโยชน

                      

ณาแตงต้ังผูสอบ
นฯ แจงตอที่ปร
ตงต้ังผูสอบบัญชี
ควรเสนอใหที่ป
อบบัญชีรับอนุ
นุญาตเลขที่ 495
นของบริษัทฯ ป
,000 บาทตอป  
คาใชจายพิเศษเ
นฯ เปดโอกาส
ไช  อัคควัสกุล
การตรวจสอบ 
นต  อรรฆวรวิท
ยอยเพิ่มขึ้น แต
ลว 
ถือหุนทานใดซัก
การบริษัทไดแ
นเขารวมประชุ

ถือหุนเขารวมป
เห็นดวย     
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

ระชุมลงมติเปน

ณาแตงต้ังกรรมก
นฯ ไดมอบหม
การซึ่งเปนบุคค
มขอมูลตางๆ ไ
ที่จะตองออกตา
นายเจษฎาวัฒน

นายกันต 

นางสาวปยะนั

นางสาวสุธิดา 

4 ทานตามรายน
นตอการดําเนินธ

                      

บัญชีและกําหน
ระชุมวา ตามพร
ชี และกําหนดค
ประชุมผูถือหุนแ
ญาตเลขที่ 3844

58 แหงบริษัท ส
ประจําป 2558 โ

 ทั้งน้ี ในกรณีที
ปนกรณีๆไป 
ใหผูถือหุนซักถ
ล  ผูถือหุนและ
 หากไมมีการเป
ทย ประธานกรร
ตรวจสอบเพียง

กถามหรือแสดง
แจงใหทราบวา
ชม 96 ราย จํานว

ประชุม  96  
     211,359,074

0 
 0 
นเอกฉันทอนุมัติ

การท่ีครบกําหน
มายใหนายพีรเจ
ลที่ถูกเสนอช่ือ
ไดอยางเต็มที่ ต
ามวาระในป 25
น เพรียบจ

อรรฆยว

ันท สุวรรณน

  สุวรรณน

นามดังกลาวเปน
ธุรกิจของบริษัท

                      

นดคาตอบแทนผ
ระราชบัญญัติม
คาตอบแทนผูส
แตงต้ัง นางชลร
4  หรือ นายศุภ
สํานักงาน อีวาย
ดยบุคคลดังกล
ที่มีงานนอกเหนื

ถามหรือแสดงค
ผูรับมอบฉันท
ปดกิจการใหมค
รมการตรวจสอ
งไตรมาสเดียว 

งความเห็นเพ่ิม
 มีผูถือหุนหรือ
วนหุนรวมทั้งสิ้

ราย  มีสิ
4   เสียง คิด

เสียง คิด
เสียง (ไ

ติการแตงต้ังผูส

นดออกจากตําแ
จต สุวรรณนภา
อแตงต้ังเปนกรร
ามหลักบรรษัท
558 จํานวน 4 ท
จริยวัฒน 

วรวิทย   

นภาศรี 

นภาศรี 

นผูที่มีคุณสมบัติ
ท ดังน้ันคณะกร
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ผูสอบบัญชี ปร
มหาชนจํากัด พ
อบบัญชีของบริ
รส สันติอัศวรา
ชัย  ปญญาวัฒโ
ย จํากัด  โดยให
ลาวมีความเปนอิ
นือจากการสอบ

ความคิดเห็น 
ทะ ไดมีขอซักถ
ควรคงไวอัตราเดิ
อบ ไดตอบขอซ
 ซึ่งในป 2558 จ

เติม ประธานฯ
อผูรับมอบฉันท
สิ้น 211,359,074

สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
มนับคะแนนที่
สอบบัญชีและกํ

แหนงตามวาระก
าศรี ประธานเจ
รมการอีกวาระ
ทภิบาลที่ดี หลัง
ทานไดแก 

ประธานกรร

ประธานกรร

กรรมการ 

กรรมการ 

ติครบถวน และ
รรมการจึงเห็น

                      

ระจําป 2558 
.ศ.2535 และตา
รษิัทเปนประจาํ
ภรณ ผูสอบบญั
โน ผูสอบบัญชี
หผูสอบบัญชีคน
อิสระ และไมมี
บบัญชีประจําปต

ถามดังน้ี ราคาข
ดิม 
ซักถามดังน้ี  จา
จะตรวจสอบทั้

ขอใหที่ประชุม
ทะเขารวมประ
4  หุน นับคะแน

ทั้งสิ้น 211,359,
100 
0 

งดออกเสียง) 
าหนดคาตอบแ

กลับเขาดํารงตาํ
จาหนาที่บริหาร
ะหน่ึงทุกทาน อ
งจากน้ันนายพีร

รมการบริษัท 

รมการตรวจสอ

ะ เปนผูที่เหมาะ
สมควรเสนอที่

      บริษัท แกร

ามขอบังคับของ
าทุกป โดยการเ
ญชีอนุญาตเลขที
ชีรับอนุญาตเลข
นใดคนหน่ึงมีอาํ
ผลประโยชนส
ตามปกติ ใหคณ

ของผูสอบบัญชี

ากการช้ีแจงเห
งป ดังน้ันราคา

มลงคะแนนและ
ะชุมเพ่ิมขึ้น จํา
นนไดดังน้ี 

074  เสียง 

แทนผูสอบบัญชี

าแหนงอีกวาระ
ร เปนผูแจงพิจา
ออกจากหองปร
รเจตฯ ไดแถลง

อบและกรรมกา

สมโดยความรู 
ประชุมพิจารณ

รททิทูด อินฟนิ

งบริษัท กําหนด
เสนอแนะของค
ที่ 4523 หรือ น
ขที่ 3930 หรือ น
านาจทําการตร
สวนไดเสียใดๆ 
ณะกรรมการเปน

ชีที่เพ่ิมขึ้น สมค

ตุผลของ EY 
าคาตรวจสอบที่

ะใหเลขานุการบ
นวน 2 ทาน ถื

ชี ประจําป 255

ะ 
ารณาในวาระน้ี
ระชุมช่ัวคราว เ
งตอที่ประชุมวา

ารอิสระ 

 ความสามารถ
ณาอนุมัติ 

ท จํากัด (มหาช

ดใหที่ประชุม
คณะกรรมการ
างสาวศิราภรณ
นายกฤษดา เลิศ
วจสอบและ
 กับบริษัทฯ โด
นผูมีอํานาจ

ควรแกเหตุหรือ

คือในป 2557 
ที่เพ่ิมขึ้นมองเห็

บริษัทนับคะแน
ือหุนรวม 211 

8 

น้ี         นายพีรเจ
พ่ือเปดโอกาสใ
า ตามขอบังคับ

 และประสบกา

ชน) 
    

ณ 
วนา 

ยมี

อไม 

 ทาง
นวา

นน 
 หุน 

จตฯ 
ใหผู
ของ

ารณ 



 

แต
ตา
รา

จา

มผูี

มติ
 
วา

ปฏิ

25

    

ตงต้ังกรรมการท
ามเดิมจะกระท
ยละเอียดปราก

ประธาน
ไมมีผูถื

กตําแหนงตามก
เลขานุก

ผูถือหุนเขารวม
ผูถือหุน

1 .   

- 
- 
- 

2.  น

- 
- 
- 

3 

- 
- 
- 

4 

- 
- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป

ระท่ี 8  พิจารณ
ประธาน

ฏบิัติหนาที่ของ

ประธ
ประธ
กรรม
กรรม

โดยอัต
58 รวมทั้งสิ้นไ

ประธาน

                      

ทั้ง 4 ทาน กลับ
ทําการลงคะแน
ฏตาม เอกสารแ
นฯ เปดโอกาส
ถือหุนทานใดซั
กําหนดวาระ ก
การบริษัทไดแจ
ประชุม 97 ราย
นเขารวมประชุม
 นายเจษฎาวัฒน

เห็นดวย      
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

นายกันต 

เห็นดวย      
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

นางสาวปยะนั

เห็นดวย      
ไมเห็นดวย  
งดออกเสียง

นางสาวสุธิดา 

เห็นดวย      
ไมเห็นดวย  
งดออกเสียง

ระชุมลงมติดว

ณาอนุมัติการกํา
นฯ เสนอตอที่ป
คณะกรรมการ ึ

านกรรมการ 
านกรรมการตร
การตรวจสอบ 
การ 
ราคาตอบแทน
ไมเกิน 1,900,00
นฯ เปดโอกาส

                      

บเขาดํารงตําแห
นนเปนรายบุค
แนบ 5 โดยนําเ
ใหผูถือหุนซักถ

ซักถามหรือแสด
กลับเขาดํารงตําแ
จงใหทราบวา มี
ย จํานวนหุนรว
ม  97  ราย
น เพรียบจริ

    211,359,255 
0 

 0 
อรรฆยว

    211,359,255 
0 

 0 
ันท สุวรรณน

    211,359,255 
          0  
 0 
  สุวรรณน

    211,359,255 
         0  
 0 
ยคะแนนเสียงเ

หนดคาตอบแท
ประชุมพิจารณ
จึงเสนอใหกําห

ตําแหนง 

รวจสอบ 
 

นดังกลาวมีผลใ
00 บาท 
ใหผูถือหุนซักถ

                      

หนงตามเดิมอีก
คคล ทั้งน้ีบริษั
สนอประวัติทั้ง
ถามหรือแสดงค
ดงความเห็นเพ่ิม
แหนงอีกครั้งห
มผูีถือหุนหรือผู
มทั้งสิ้น 211,35
ย   มสีิ
ยวัฒน 

 เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง (ไ

วรวิทย 

 เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง (ไ

นภาศรี 

 เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง (ไ

นภาศรี 

 เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง (ไ

ปนเอกฉันท อน

ทนคณะกรรมก
าคาตอบแทนข
หนดคาตอบแทน

ใชบังคับต้ังแตวั

ถามหรือแสดงค
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กวาระหน่ึง และ
ัทไดจัดสงปร
ง 4 ทานใหที่ปร
ความคิดเห็น 
มเติม  จึงขอให
น่ึง  
รับมอบฉันทะเ
59,255  หุน นับ
สิทธิออกเสียงทั
ประธานกรรม

ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
มนับคะแนนที่
ประธานกรร

ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
มนับคะแนนที่
กรรมการ 

ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ     
มนับคะแนนที่
กรรมการ 

ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ     
มนับคะแนนที่
นุมัติใหกรรมก

การประจําป 255
ของคณะกรรมก
นโดยมีรายละเ

วันที่ 1 มกราคม

ความคิดเห็น 

                      

ะในการลงมติแ
ะวัติโดยสังเข
ระชุมทราบพอส

หที่ประชุมพิจา

เขารวมประชุม
บคะแนนไดดังนี
ทั้งสิ้น 211,359,
มการบริษัท 

100 
0 

งดออกเสียง) 
รมการตรวจสอ

100 
0 

งดออกเสียง) 

100 
   0 
งดออกเสียง) 

100 
   0 
งดออกเสียง) 
ารทุกทานกลับ

58 
การ  ประจําป 2
อียดดังน้ี 

คาเบี้ยป

ม 2558 เปนตน

      บริษัท แกร

แตงต้ังกรรมการ
ปของกรรมกา
สังเขป 

รณาเลือกต้ังกร

เพ่ิมขึ้น จํานวน
น้ี 
255 เสียง 

อบและกรรมกา

บเขามาดํารงตําแ

2558 โดยคํานึง

ประชุม (บาท/เดื
41,000 
21,000 
16,000 
8,000 

นไป ทั้งน้ีคาตอ

รททิทูด อินฟนิ

รทั้ง 4 ทานกลับ
ารทั้ง 4 ทานใ

รรมการแทนกร

น 1 ทาน ถือหุน

ารอิสระ 

แหนงกรรมการ

งถึงภาระความร

ดือน) 

อบแทนคณะกร

ท จํากัด (มหาช

บเขาดํารงตําแห
หกับผูถือหุนด

รรมการท่ีตองอ

น 181 หุน สงผล

รอีกวาระหนี่ง 

รับผิดชอบและ

รรมการบริษัทใ

ชน) 
    

หนง 
ดังมี

ออก

ลให

การ

ในป 



 

คะ

ให

มติ
 
วา

มห
คร
ได
ยัง
พิจ
เห

คะ

มติ

วา

หน
 
 
 
 
 
 

    

ไมมีผูถื
ะแนน 

เลขานุก
หมีผูถือหุนเขาร

ผูถือหุน
- 
- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป

ระท่ี 9  พิจารณ

ประธาน
หาชนจํากัด พ.ศ
รบเหลืออยู ยกเว
ดรับการอนุมัติโ
มีหุนสามัญที่ยั
จารณาแลวเห็น
ลือและยังไมออ

ประธาน
ไมมีผูถื

ะแนน 
เลขานุก
ผูถือหุน

- 
- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป
 

ระท่ี 10 พิจารณ
ประธาน

นังสือบริคณหส
“ขอ 4. 
 
มูลคาหุ
โดยแบ
 
 

                      

ถือหุนทานใดซั

การบริษัทไดแจ
วมประชุม 98 ร
นเขารวมประชุม

เห็นดวย      
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

ระชุมลงมติดว

ณาลดทุนจดทะเ

นฯ แจงใหที่ปร
ศ.2535 และขอ
วนหุนที่เหลืออ
โดยที่ประชุมผูถ
ยังไมออกจําหน
ควรเสนอใหที่
อกจําหนายจําน
นฯ เปดโอกาสใ
ถือหุนทานใดซั

การบริษัท นับค
นเขารวมประชุม

เห็นดวย      
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

ระชุมลงมติดว

ณาแกไขหนังสอื
นฯไดแถลงตอ
สนธิของบริษัท
  ทุนจดทะเบีย

แบงออกเปน
หุนละ 
งออกเปน 
หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ

                      

ซักถามหรือแสด

จงใหทราบวา มี
ราย จํานวนหุน
ม  98   
    211,370,421 

0 
 0 
ยคะแนนเปนเอ

เบียนของบริษัท

ระชุมทราบเน่ือ
อบังคับของบริษ
อยูตองเปนหุนที
ถือหุนของบริษ
นายจํานวน 65
ประชุมสามัญผู
นวน 659 หุน มูล
ใหผูถือหุนซักถ
ซักถามหรือแสด

คะแนนไดดังน้ี 
ม  98   
    211,370,421 

0 
 0 
ยคะแนนเปนเอ

อบริคณหสนธิข
ที่ประชุมวาคณ
 ขอ 4. เพ่ือใหส
ยน :  302,68
น :  302,68

:  1.00 บ

:  302,68
ธิ :  -ไมมี- 

                      

ดงความเห็นเพิ

มผูีถือหุนหรือผู
รวมทั้งสิ้น 211
ราย  มีสิ

 เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง คิด

อกฉันทอนุมัติก

ท 

งจากบริษัทฯ จ
ษัท ที่กําหนดวา
ที่ออกเพื่อรองรั
ษัท เน่ืองจากบริ
9 หุน ซึ่งคงเห
ผูถือหุนพิจารณ
ลคาที่ตราไวหุน
ถามหรือแสดงค
ดงความเห็นเพิ

 
ราย  มีสิ

 เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง คิด

อกฉันทอนุมัติใ

ของบริษัทขอ 4
ณะกรรมการบริ
สอดคลองกับกา
86,633 บาท (ส
86,633 หุน (ส
บาท (ห

86,633 หุน (ส
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พ่ิมเติมประธาน

รับมอบฉันทะเ
1,370,421  หุน 
สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ  
การกําหนดคาต

จะมีการพิจารณ
าบริษัทฯ จะไม
ับหลักทรัพยแป
ริษัทมีทุนจดทะ
หลือจากการจัด
ณาอนุมัติลดทุน
นละ 1 บาท สง
ความคิดเห็น 
พ่ิมเติมประธาน

สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ  
ใหลดทุนจดทะ

4 เพ่ือใหสอดคล
ริษัทไดพิจารณ
ารลดทุนจดทะเ
สามรอยสองลาน
สามรอยสองลาน
หน่ึงบาท) 

สามรอยสองลาน

                      

นฯ ขอใหที่ประ

เขารวมประชุม
 นับคะแนนไดด
ทั้งสิ้น 211,370,

100 
0 
0 

อบแทนกรรมก

ณาการเพ่ิมทุนจด
มสามารถออกห
ปลงสภาพเปนห
ะเบียน 302,687
สรรหุนปนผล
จดทะเบียนของ
ผลใหบริษัทฯ มี

นฯ ขอใหที่ประ

ทั้งสิ้น 211,370,
100 
0 
0 

เบียนของบริษัท

ลองกับการลดทุ
าแลวเห็นควรเส
เบียนโดยมีขอค
นหกแสนแปดห
นหกแสนแปดห

นหกแสนแปดห

      บริษัท แกร

ะชุมพิจารณาล

เพ่ิมขึ้น จํานวน
ดังน้ี 
421 เสียง 

การประจําป 25

ดทะเบียน ดังน้ั
หุนสามัญเพ่ิมทุ
หุน และการลด
7,292 บาท ทุน
ลเมื่อชวงเวลาที่
งบริษัทจํานวน
มทีุนจดทะเบียน

ะชุมพิจารณาล

421 เสียง 

ทใหเทากับทุนช

ทุนจดทะเบียน 
สนอใหที่ประช
ความดังน้ี 
หมื่นหกพันหก
หมื่นหกพันหก

หมื่นหกพันหก

รททิทูด อินฟนิ

ลงมติและใหเล

น 1 ทาน ถือหุน

558 ตามท่ีเสนอ

ั้น เพ่ือใหเปนไ
ทุนไดหากยังมีห
ดทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 302,
ที่ผานมา คณะก
น 659 บาท โดย
นเทากับ 302,6

ลงมติและใหเล

ชําระแลว 

 
ชุมสามัญผูถือห

รอยสามสิบสา
รอยสามสิบสา

รอยสามสิบสา

ท จํากัด (มหาช

ขานุการบริษัท

น 11,166 หุน ส

อ 

ไปตาม พรบ.บริ
หุนที่ยังจําหนา
นของบริษัทจะ
,686,633 บาท 
กรรมการบริษัท
การตัดหุนสามั
86,633 บาท 

ขานุการบริษัท

หุนอนุมัติการแก

มบาท) 
มหุน) 

มหุน) 

ชน) 
    

ทนับ

งผล

ริษัท
ยไม
ตอง
โดย
ทได
มัญที่

ทนับ

กไข



 

พา

คะ

มติ
จด
 
วา
1”

ใน
แส

    

ทั้งน้ี ให
าณิชย มีอํานาจแ

ประธาน
ไมมีผูถื

ะแนน 
เลขานุก
ผูถือหุน

- 

- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป
ดทะเบียน 

ระท่ี 11 พิจารณ
” หรือ “GIFT-W

ประธาน
นกิจการ บริษัท
สดงสิทธิรุนที่ 1

ประธาน
นายวิรัช

                      

หบุคคลที่คณะก
แกไขและเพ่ิมเติ
นฯ เปดโอกาส
ถือหุนทานใดซั

การบริษัท นับค
นเขารวมประชุม

เห็นดวย      
 
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

ประชุมลงมติดว

ณาอนุมัติการออ
W1”) ใหแกผูถื

นฯ แจงใหที่ปร
ทฯ จึงมีความปร
1” หรือ “GIFT-

นฯ เปดโอกาสใ
ช  เรืองทินกร  ผ

                      

กรรมการบริษัท
ติมถอยคําเพ่ือใ
ใหผูถือหุนซักถ
ซักถามหรือแสด

คะแนนไดดังน้ี 
ม  98   
    211,370,421 

0 
 0 
วยคะแนนเปนเอ

อกและเสนอขา
อหุนเดิม โดยไม

ระชุมพิจารณา 
ระสงคขอออก
-W1”) โดยมีรา

ใหผูถือหุนซักถ
ผูถือหุน ไดมีขอ

                      

ทมอบหมายในก
ใหเปนไปตามคํ
ถามหรือแสดงค
ดงความเห็นเพิ

 
ราย  มีสิ

 เสียง คิด

เสียง คิด
เสียง คิด

อกฉันทอนุมัติใ

ยใบสําคัญแสด
มคิดมูลคา จําน

  เพ่ือเปนการร
กและเสนอขาย
ยละเอียดสําคัญ

ถามหรือแสดงค
อซักถามดังน้ี w
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การจดทะเบียน
คําสั่งของนายทะ
ความคิดเห็น 
พ่ิมเติมประธาน

สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 

ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ  
ใหแกไขหนังสื

ดงสิทธิท่ีจะซื้อห
นวนไมเกิน 151

ะดมทุนสําหรับ
ใบสําคัญแสดง

ญของ GIFT-W

ความคิดเห็น 
warrant จะเขา p

                      

แกไขหนังสือบ
ะเบียน 

นฯ ขอใหที่ประ

ทั้งสิ้น 211,370,
100 

0 
0 

สือบริคณหสนธิ

หุนสามัญเพ่ิมท
1,343,316 หนว

บรองรับแผนก
งสิทธิที่จะซื้อห
1 ดังน้ี 

port เมื่อไหรแล

      บริษัท แกร

บริคณหสนธิที่ก

ะชุมพิจารณาล

421 เสียง 

ธิของบริษัทขอ 

ทุนของบริษัท รุ
ย 

ารลงทุนในอน
หุนสามัญเพ่ิมทุ

ละราคาจะสูงขึ้น

รททิทูด อินฟนิ

กรมพัฒนาธุรกิ

ลงมติและใหเล

 4 เพ่ือใหสอดค

รุนท่ี 1 (“ใบสําค

นาคตและใชเปน
ทุนของบริษัท ร

นหรือไม 

ท จํากัด (มหาช

กิจการคา กระท

ขานุการบริษัท

คลองกับการลด

คัญแสดงสิทธิรุ

นเงินทุนหมุนเวี
รุนที่ 1 (“ใบสํา

 

 

ชน) 
    

ทรวง

ทนับ

ดทุน

รุนท่ี 

วียน
าคัญ



 

po
น้ัน
ลด

คะ

มติ
รุน
 
วา

สา
เพ่ิ
เส
จํา
ทุน

คะ

มติ
สา
 
 
 
 
 
 
 

    

นายสุพ
ort ไดไมเกิน 7
นขอตอบในทา
ดลงเลยก็เปนไป

ไมมีผูถื
ะแนน 

เลขานุก
ผูถือหุน

- 
- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป
นที่ 1 (“ใบสําคัญ

ระท่ี 12 พิจารณ

ประธา
ามัญเพ่ิมทุนของ
มทุนจดทะเบีย
นอใหที่ประชุม
นวน 151,343,3
นจดทะเบียนเท

ประธาน
ไมมีผูถื

ะแนน 
เลขานุก
ผูถือหุน

- 
- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป
ามัญเพ่ิมทุนจําน

                      

พล  คาพลอยดี  
7 วันหลังจากจด
งทฤษฎีวาอาจเ
ปได ขึ้นอยูกับป
ถือหุนทานใดซั

การบริษัท นับค
นเขารวมประชุม

เห็นดวย      
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

ระชุมลงมติดว
ญแสดงสิทธิรุน

ณาอนุมัติการเพิ

นฯ ไดแถลงต
งบริษัท รุนที่ 1
ยนของบริษัทจ
มสามัญผูถือหุ
316 หุน มูลคาที
ากับ 454,029,9
นฯ เปดโอกาส
ถือหุนทานใดซั

การบริษัท นับค
นเขารวมประชุม

เห็นดวย      
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

ประชุมลงมติดว
นวน 151,343,3

                      

ตัวแทนที่ปรึกษ
ดเพ่ิมทุนเรียบร
กิด Price Dilut
ปจจัยอื่นที่กระท
ซักถามหรือแสด

คะแนนไดดังน้ี 
ม  98   
    211,370,421 

0 
 0 
ยคะแนนเปนเอ
นที่ 1” หรือ “GI

พ่ิมทุนจดทะเบีย

อที่ประชุมวา 
  ดังน้ัน บริษัท
จะตองไดรับกา
นพิจารณาอนุม
ที่ตราไวหุนละ 
949 บาท 
ใหผูถือหุนซักถ
ซักถามหรือแสด

คะแนนไดดังน้ี 
ม  98   
    211,370,421 

0 
 0 
วยคะแนนเปนเ
16 หุน มูลคาที่

                      

ษาทางการเงิน 
รอยแลว และเข
ion ประมาณ 1
ทบราคาหุนสามั
ดงความเห็นเพิ

 
ราย  มีสิ

 เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง คิด

อกฉันทอนุมัติก
IFT-W1”) 

ยนของบริษัท 

กรณีที่ประชุม
ฯ จึงตองเพ่ิมทุ
ารอนุมัติโดยที่ป
มัติการเพ่ิมทุน
1 บาท เพ่ือรอง

ถามหรือแสดงค
ดงความเห็นเพิ

 
ราย  มีสิ

 เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง คิด

อกฉันทอนุมัติ
ตราไวหุนละ 1
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ไดตอบขอซักถ
ขาตลาด mai ภา
18% แตทั้งน้ีกา
มญัดวย อาทิเชน
พ่ิมเติมประธาน

สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ  
การออกและเสน

สามัญผูถือหุน
นจดทะเบียนเพื
ประชุมผูถือหุน
จดทะเบียนขอ
งรับการใชสิทธิ

ความคิดเห็น 
พ่ิมเติมประธาน

สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ  
ิการเพ่ิมทุนจด

1 บาท 

                      

ถามดังน้ี GIFT-
ายใน 3-4 สัปด
รปรับตัวลดลง
น ผลการดําเนิน
นฯ ขอใหที่ประ

ทั้งสิ้น 211,370,
100 
0 
0 

นอขายใบสําคัญ

นอนุมัติการออก
พ่ือรองรับการใ
นของบริษัท ซึ่
องบริษัทอีก 15
แปลงสภาพขอ

นฯ ขอใหที่ประ

ทั้งสิ้น 211,370,
100 
0 
0 

ทะเบียนของบ

      บริษัท แกร

-W1 จะจัดสรร 
าห สําหรับคําถ
อาจจะมากหรือ
นงานไตรมาสที่
ะชุมพิจารณาล

421 เสียง 

ญแสดงสิทธิที่จ

กและเสนอขาย
ชสิทธิของใบสํ
งคณะกรรมกา
1,343,316 บาท
องใบสําคัญแสด

ะชุมพิจารณาล

421 เสียง 

ริษัทจํานวน 15

รททิทูด อินฟนิ

 30 เม.ย. 2558
ถามเก่ียวกับราค
อนอยกวาน้ีหรื
ที่ 1 ของบริษัท เ
ลงมติและใหเล

จะซื้อหุนสามัญ

ยใบสําคัญแสด
สําคัญแสดงสิท
ารบริษัทไดพิจ
ท โดยการออก
ดงสิทธิรุนที่ 1 ส

ลงมติและใหเล

51,343,316 บา

ท จํากัด (มหาช

 สามารถเครดิต
คาหุนสามัญ G
ออาจจะไมปรับ
เปนตน 
ขานุการบริษัท

ญเพ่ิมทุนของบริ

ดงสิทธิที่จะซื้อ
ธิดังกลาว และ
ารณาแลวเห็นค
กหุนสามัญเพ่ิม
สงผลใหบริษัท

ขานุการบริษัท

ท โดยการออก

ชน) 
    

ตเขา 
GIFT 
บตัว

ทนับ

ริษัท 

อหุน
ะการ
ควร
มทุน
ทฯ มี

ทนับ

กหุน



 

วา

หน
 
 
 
 
 
 

พา

คะ

มติ
 
วา

กา
แส

คะ

สง

มติ
 
 

    

ระท่ี 13 พิจารณ
ประธาน

นังสือบริคณหส
“ขอ 4. 
 
 
โดยแบ
 
 
ทั้งน้ีให

าณิชย มีอํานาจแ
ประธาน
ไมมีผูถื

ะแนน 
เลขานุก
ผูถือหุน

- 
- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป

ระท่ี 14 พิจารณ
ประธาน

ารจัดสรรหุนสา
สดงสิทธิรุนที่ 1

ประธาน
ไมมีผูถื

ะแนน 
เลขานุก

งผลใหมีผูถือหุน
 
ผูถือหุน

- 
- 
- 

ติท่ีประชุม  ที่ป

                      

ณาอนุมัติการแก
นฯ ไดแถลงตอ
สนธิของบริษัท
  ทุนจดทะเบีย

แบงออกเปน
มูลคาหุนละ

งออกเปน 
หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ

หบุคคลที่คณะก
แกไขและเพ่ิมเติ
นฯ เปดโอกาส
ถือหุนทานใดซั

การบริษัท นับค
นเขารวมประชุม

เห็นดวย      
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

ระชุมลงมติเปน

ณาอนุมัติการจดั
นฯไดแถลงตอ
ามัญเพ่ิมทุนจําน
1 และใหนําหุน
นฯ เปดโอกาส
ถือหุนทานใดซั

การบริษัทไดแ
นเขารวมประชุ

นเขารวมประชุม
เห็นดวย      
ไมเห็นดวย 
งดออกเสียง

ระชุมลงมติเปน

                      

กไขหนังสือบริค
อที่ประชุมวา คณ
 ขอ4. เพ่ือใหส
ยน :  454,0
น :  454,0
 :  1.00 

:  454,0
ธิ :  -ไมมี
รรมการบริษัท
ติมถอยคําเพ่ือใ
ใหผูถือหุนซักถ
ซักถามหรือแสด

คะแนนไดดังน้ี 
ม  98   
    211,370,421 

0 
 0 
นเอกฉันท อนุมั

ดสรรหุนสามัญ
ที่ประชุมวา คณ
นวนไมเกิน 15
สามัญที่ออกให
ใหผูถือหุนซักถ
ซักถามหรือแสด

แจงใหทราบวา 
ชม 99 ราย จํานว

ม  99   
    212,095,672 

0 
 0 
นเอกฉันท อนุมั

                      

คณหสนธิของบ
ณะกรรมการบริ
สอดคลองกับกา
029,949 บาท 
029,949 หุน 
บาท 

029,949 หุน 
- 
มอบหมายในก
ใหเปนไปตามคํ
ถามหรือแสดงค
ดงความเห็นเพิ

 
ราย  มีสิ

 เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง คิด

มติัใหแกไขหนั

ญเพ่ิมทุน 
ณะกรรมการบ ิ
1,343,316 หุน 
หมหลังจากการ
ถามหรือแสดงค
ดงความเห็นเพิ

 มีผูถือหุนหรือ
วนหุนรวมทั้งสิ้

ราย  มีสิ
   เสียง คิด
เสียง คิด
เสียง (ไ

มติัใหจัดสรรหุน
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บริษัทขอ 4 เพ่ือ
รษิัทไดพิจารณ
รเพ่ิมทุนจดทะ
(สี่รอยหาสิบสี่
(สี่รอยหาสิบสี่
(หน่ึงบาท) 

(สี่รอยหาสิบสี่

การจดทะเบียน
คําสั่งของนายทะ
ความคิดเห็น 
พ่ิมเติมประธาน

สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ  
ังสือบริคณหสน

ริษัทไดพิจารณ
 มูลคาที่ตราไว
ใชสิทธิแปลงส
ความคิดเห็น 
พ่ิมเติมประธาน

อผูรับมอบฉันท
สิ้น 212,095,672

สิทธิออกเสียงทั
ดเปนรอยละ 
ดเปนรอยละ 
มนับคะแนนที่
นสามัญเพ่ิมทนุ

                      

อใหสอดคลองกั
ณาแลวเห็นควรเ
ะเบียน โดยมีขอ
สี่ลานสองหมื่นเ
สี่ลานสองหมื่นเ

สี่ลานสองหมื่นเ

แกไขหนังสือบ
ะเบียน 

นฯ ขอใหที่ประ

ทั้งสิ้น 211,370,
100 
0 
0 

นธิของบริษัทข

ณาแลวเห็นควร
หุนละ 1 บาท เ
สภาพเขาจดทะเ

นฯ ขอใหที่ประ

ทะเขารวมประ
2  หุน นับคะแน

ทั้งสิ้น 212,095,
100 
0 

งดออกเสียง) 
นเพ่ือรองรับการ

      บริษัท แกร

กับการเพ่ิมทุนจ
สนอใหที่ประชุ
อความดังน้ี 
กาพันเการอยสี่
กาพันเการอยสี่

กาพันเการอยสี่

บริคณหสนธิที่ก

ะชุมพิจารณาล

421 เสียง 

ขอ 4 เพ่ือใหสอด

เสนอใหที่ประ
เพ่ือรองรับการ
บียนในตลาดห

ะชุมพิจารณาล

ะชุมเพ่ิมขึ้น จําน
นนไดดังน้ี 

672  เสียง 

รออกเสนอขาย

รททิทูด อินฟนิ

จดทะเบียน 
ชุมสามัญผูถือหุ

สี่สิบเกาบาท) 
สี่สิบเกาหุน) 

สี่สิบเกาหุน) 

กรมพัฒนาธุรกิ

ลงมติและใหเล

ดคลองกับการเ

ะชุมสามัญผูถือ
ใชสิทธิแปลงส
หลักทรัพย เอ็ม 

ลงมติและใหเล

นวน 1 ทาน ถื

ยใบสําคัญแสดง

ท จํากัด (มหาช

หุนอนุมัติการแก

กิจการคา กระท

ขานุการบริษัท

เพ่ิมทุนจดทะเบี

หุนพิจารณาอน
สภาพของใบสํา
 เอ ไอ (mai) ตอ

ขานุการบริษัท

อหุน 725,251 

งสิทธิ 

ชน) 
    

กไข

ทรวง

ทนับ

บียน 

นุมัติ
าคัญ
อไป 

ทนับ

 หุน 



 

วา

ถด
บริ

ถด
นัก
ทุก
เกิด
มา

ไป
แล
กา

อา

เรา
เจน

น้ัน

 
 

 
ลง
    

    

รท่ี 15  พิจารณ
ประธาน
นายสม

ดถอยตลอดเวลา
รษิัทฯ มีหน้ีเสยี

นายพีร
ดถอยลงทุกป เนื
ก ซึ่ง 2 กลุมน้ีมี
กทานสังเกตกล
ดขึ้น   บริษัทฯไ
าสแรกก็ไมลดล

นายพร
นายพีร

ป เปนเคมีภัณฑ
ลว และคุณพีรเจ
รสงออก บริษัท

นายสม
หาร 

นายพีร
าไดศึกษาขอมูล
นเพียล เปนคอล

คุณวิรชั
นายพีร

น เน่ืองจากเราม
ไมมีผูถื

งช่ือ..................
      (นางสาวปย

                      

ณาเร่ืองอ่ืนๆ 
นฯ เปดโอกาส
มเกียรติ  สาลีพัฒ
า คือ กลุม สี หม
ยหรือไม 
เจต  สุวรรณน
น่ืองจากเปนกลุ
มีแนวโนมที่จะช
ลุมเครื่องสําอา
ไดมองถึงสถาน
ลงเลย ทั้งน้ีการติ
ศักด์ิ  ฮอศิริมาน
เจต  สุวรรณน

ฑ ในกลุมเครื่อง
จตฯไดช้ีแจงตอ
ทฯมีการสงออก
มเกียรติ  สาลีพั

เจต  สุวรรณน
ลการผลิตที่ถูกต
ลลาเจนตลาดก
ช  เรืองทินกร  ผู
เจต  สุวรรณนภ
มองตลาดในปร
ถือหุนทานใดซัก

 

........................
ยธิดา  สุวรรณช

                      

ใหผูถือหุนซักถ
ฒนา  ผูถือหุนแ
มึกพิมพ เคลือบ

นภาศรี  ประธาน
ลุมที่ทํากําไรขั้น
ชะลอการขาย เ
งและเพอเซอน
นการณปจจุบัน
ติดตามลูกหน้ีป
นนท  ผูถือหุนไ
ภาศรี  ประธาน
งสําอางและเพอ
อที่ประชุมวา ไม
ก แตเปนสินคา
ัฒนา  ผูถือหุน

ภาศรี  ประธาน
ตอง และเมื่อผลิ
ลาง+ลาง ปจจุบ
ผูถือหุน ไดมีขอ
ภาศรี  ประธาน
ระเทศมากกวา โ
กถามหรือแสดง

...ผูบันทึกการป
ชนะ) 

                      

ถามหรือแสดงค
และผูรับมอบฉั
บสี, กลุมพลาส

นเจาหนาที่บริห
นตนตํ่า ใน 2-3 
เน่ืองจากมีโอก
นัลแคร ขยายตั
วามีความเปนห
ประธานเจาหนา
ไดมีขอซักถามด
นเจาหนาที่บริห
อซอนัลแคร  ส
มไดคาดหวังมา
ที่ลูกคาฝากสงไ
และผูรับมอบฉ

นเจาหนาที่บริห
ลิตแลว เครื่องจั
บันได อย. เรียบ
อซักถามดังน้ี บ
เจาหนาที่บริหา
โดยในการขยา
งความเห็นเพ่ิม

ประชุม 
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ความคิดเห็น 
ฉันทะ ไดมีขอซ
สติกและบรรจุภั

หาร  ไดตอบข
 ปที่ผานมา เรา
กาสหนี้เสีย จาก
ตัวเพ่ิมขึ้นจากป
หวงสภาพเศรษ
าที่บริหารมีหน
ดังน้ี 1). ปจจุบัน
หาร  ไดตอบขอ
สวนที่สองคือ โ
ากที่จะใหเกิดผ
ไปยังประเทศ ที
ฉันทะ ไดมีขอซ

หาร  ไดตอบขอ
จักรมีพอหรือไม
บรอย แลว เพรา
บริษัทฯ มีวิสัยทั
าร  ไดตอบขอซ
ยตลาดของ GIF
เติม ประธานฯ

 

 

                      

ซักถาม 2 ขอ ดั
ภัณฑ ทางบริษัท

อซักถามดังน้ี 
คอยๆ ยายกลุม
กเดิมกําไรขั้นตน
ปกอน สวนปร
ษฐกิจที่ชะลอตัว
าที่ดูแลขอมูลส
นทําธุรกิจอะไร
อซักถามดังน้ี 1
โรงงานคอลลา
ผลอยางรวดเร็ว 
ที่ลูกคาสงเองไม
ซักถาม ดังน้ี  ใ

อซักถามดังน้ี น
ม รวมถึงตลาด
าะฉะน้ัน คอลล
ทัศนในดานตลา
ซักถามดังน้ี ตล
FT เราคิดไวพอ
จึงขอปดประชุ

ลงช่ือ……
(นายเจ

 

      บริษัท แกร

ังน้ี 1). โครงส
ทฯ มีวิสัยทัศน 

1). กลุมสินคา 
สินคาอยางชาๆ
นตํ่าอยูแลว รว
ะเด็นที่ 2) หน้ีเ
วอยางชัดเจน แ
สวนน้ีดวยตนเอ
รบาง 2). บริษัท
). ธุรกิจของเรา
เจน ที่พ่ึงซื้อมา
 เน่ืองจากตองใ
มได ซึ่งไมมีผล
ในสวนคอลลา

นายพีรเจต ไดช้ี
คอลลาเจนมีคว
ลาเจนของเราคอื
ด AEC อยางไร
าด AEC สําหรั
อสมควร ซึ่งไมใ
ชมเวลา 10.45 น

………………
จษฎาวัฒน     เพ

รททิทูด อินฟนิ

รางรายไดมีอยู
 ในป 2558 อยา

 2 กลุมที่ถดถอ
ๆ เพ่ือไมใหกร
วมถึงตนทุนสูง 
้เสียปที่ผานมา
แตอยางไรก็ตาม
องจึงไมมีหน้ีเสยี
ทฯมีการสงออก
ามี 2 สวน สวน
า ซึ่งปรับปรุงโ
ใชเวลาพอสมค
ลตอธุรกิจ 
าเจน ถูกจัดในก

ช้แจงวา การซ้ือโ
วามชัดเจนมาก
อ อาหารเสริม ไ
ร 
รบับริษัทฯ แลว
ใชเงินลงทุนมา
น. 

………….……
พรียบจริยวัฒน)

ท จํากัด (มหาช

ยู 4 กลุม แต 2 ก
างไร 2). ปที่ผาน

อยเปนกลุมสินค
ะทบตอรายได
 โดยขอใหผูถือ
บริษัทไมมีหน้ี
มรายไดของเรา
ยเพ่ิมขึ้น 
หรือไม 
นแรก คือซื้อมา
โรงงานเกือบสํา
วร 2). ในสวน

กลุมเวชภัณฑ ห

โรงงานคอลลา
ก ซึ่งเราผลิตคอ
ไมใช ยา 

ว ยังไมขยายไป
ากนัก  

…ประธานที่ประ
) 

ชน) 
    

กลุม 
นมา

คาที่
มาก
อหุน
น้ีเสีย
ไตร

ขาย
าเร็จ
ของ

หรือ

าเจน 
ลลา

ทาง

ะชุม 




