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เอกสารแนบ 1 (เอกสารประกอบวาระท่ี 2) 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
ของ 

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จํากัด (มหาชน) 

 
 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2562 เร่ิมประชุมเม่ือเวลา 09.30 น. ณ ห้องป่ินเกลา้ 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยลั ซิต้ี (ป่ินเกลา้)  
เลขท่ี 800  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ  เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  โดยมีนายเจษฏาวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานกรรมการ ทาํ
หนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม พิธีกรไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม มีจาํนวน 9 ท่าน ดงัน้ี คือ 

1. นายเจษฏาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายกนัต ์   อรรฆยว์รวิทย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ดร.ดลกณิศ  เตง็อาํนวย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
5. นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
6. นายวิษณุ                                มีอยู ่                       กรรมการ 
7. นายการุณ  ศรีวิจิตรานนท ์ กรรมการ 
8. นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
9. นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

ทั้งน้ีกรรมการบริษทั อีก  3  ท่านท่ีติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีได ้ ประกอบดว้ย  1) นายวิรัช  สุวรรณนภาศรี       
2) นางกาญจนา   สุวรรณนภาศรี    3)  นางสาว ปิยะนันท์   สุวรรณภาศรี    หลงัจากนั้นพิธีกรไดก้ล่าวแนะนาํ ฝ่ายบญัชีและการเงินของ
บริษทัฯ และผูส้อบบญัชี จากบริษทั สาํนกังาน อี วาย จาํกดั  

พิธีกรแจ้งวาระการประชุม วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และข้อควรทราบอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมรับทราบ พร้อมทั้ งขอ
อาสาสมคัรผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 2 ท่าน เพ่ือร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนในแต่ละวาระเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน ใน
คร้ังน้ีไม่มีอาสาสมคัร (ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น) เขา้เป็นสักขีพยานการนบัคะแนน คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการบริษทัรับหนา้ท่ีในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชุมแจง้จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะร่วมประชุมนบัได ้รวม 33 ราย  จาํนวนหุ้นรวม 260,432,975  หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 86.04 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ จึงกล่าวเปิดการ
ประชุม เวลา 09.30 น. และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี  
 
วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เน่ืองดว้ยประธานกรรมการบริษทัมีเร่ืองต่างๆ อาทิ รายงานความคืบหนา้การดาํเนินการ
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้คราวท่ีผา่นมา เป็นตน้ ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 
               วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ   
 1.นายสมเกียรติ สาลีพฒันา  ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ไดมี้ขอ้ซกัถามดงัน้ี อยากทราบวา่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ปี 2562 
ทาํไมมีกระดาษ 2 ใบ และมีแต่หวัขอ้การประชุม ไม่มีขอ้ความใดๆระบุ แมก้ระทัง่หนงัสือมอบอาํนาจกไ็ม่มี 
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                 คุณอรพินธ์  โพธิสิทธ์ิ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษทั ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี  หนงัสือเชิญประชุมปีน้ี
เป็นปีแรกท่ีใชร้ะบบ QR Code  ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code  และดาวน์โหลดหนงัสือเชิญร่วมประชุม รายงานประจาํปีและหนงัสือ
มอบฉนัทะได ้ เบ้ืองตน้ผูถื้อหุน้ท่ีติดต่อเขา้มาวา่ไม่สะดวกในการพิมพเ์อกสาร ทางบริษทัไดมี้การจดัส่งเอกสาร เป็น EMS ให้กบัผูถื้อหุน้ 
การปรับปรุงในรอบหนา้ ทางบริษทัจะนาํไปพิจารณาวา่จะเพ่ิมเติมเอกสารเขา้ไปในซองเพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้คะ 
 
วาระท่ี 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561 
 

ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561  ตามเอกสาร
ท่ีแนบ 1 ท่ีจดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าวให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้ฝ่ายเลขานุการบริษทันบั

คะแนน 
ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบว่า มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 8 ท่าน ถือหุ้นรวม 103,640 

หุน้ ส่งผลใหมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 41 ราย จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 260,536,615 หุน้ นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม         41  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 260,536,615 เสียง 

- รับรอง         260,536,615 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
- ไม่รับรอง          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 
- งดออกเสียง          0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

         - บตัรเสีย           0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ       0 
 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 
วาระท่ี 3  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561และ รายงานประจําปี 2561 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 
2561 ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

งบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งสรุปสาระสําคญั ดังนี ้
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
1.นายสมเกียรติ   สาลีพฒันา  ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตวัเอง ไดมี้ขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  อยากทราบวงเงินท่ีทางบริษทัซ้ือหุ้นคืน เหลือวงเงินอยู่

มากนอ้ยเท่าไหร่ 
 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี  ในส่วนเร่ืองของการซ้ือหุ้นคืน ทางบริษทัซ้ือหุน้คืน
ครบหมดแลว้ทั้ง 12,000,00 หุ้น จาํนวนเงิน 54.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละเฉล่ียต่อหุน้ประมาณ หุน้ละ4.50 โดยเรามี 2 ทางเลือก โดยถือหุ้น 
3 ปี แล้วรอจังหวะขาย คือทางเลือกท่ี 1 ส่วนทางเลือกท่ี 2 รอจนครบ 3 ปี  แล้วนําหุ้นมาลดทุนบริษัท ซ่ึงทุนบริษัท อยู่ 412 ล้าน
โดยประมาณ ซ่ึงความจาํเป็นอาจจะเลือกทางเลือกท่ี 2 เพราะจะเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย 
                2.คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตวัเอง ไดมี้ขอ้ซกัถามดงัน้ี  อยากทราบกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานขาดทุนจาก
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เกิดจากสาเหตุอะไร และการสาํรองเร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน ใชก้ฎหมาย ในเร่ือง 300 วนั
หรือ 400 วนั ในไตรมาส 4  และขอถามล่วงหนา้ 1 เร่ือง โรงงานสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้หรือยงั 
                    นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี   
                    เร่ืองท่ี 1 เราพยายามจะไม่ให้มีส่วนต่าง ไม่ว่ากาํไรหรือขาดทุนในส่วนน้ีในการบนัทึกตน้ทุนหรือกาํไรต่างๆ เราไดมี้การปรับ
วิธีการเพ่ือให้ไม่ไดเ้สียในส่วนน้ี เพราะส่วนน้ีอาจจะมีบา้ง เร่ืองรายการซ้ือสินคา้เป็นดอลลาร์ ระหว่างน้ี คุณอรพินธ์ โพธิสิทธ์ิ ขอเสริม
เร่ืองการขาดทุนจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จริงๆแล้วเป็นรายการหักแล้วเพ่ือให้งบกระแสเงินสดตรงกับกิจกรรม
ดาํเนินงานซ่ึงไม่ใช่ผลขาดทุนจริง 
                     เร่ืองท่ี 2 คุณอรพินธ์   โพธ์ิสิทธ์ิ ไดต้อบขอ้ซักถามดงัน้ี การสํารองผลประโยชน์พนักงาน ในเร่ือง 300วนัหรือ 400 วนั ณ 
ปัจจุบนัยงัใชฉ้บบัเดิมคือ 300 วนั แต่เม่ือพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ประกาศใช ้กจ็ะทาํการปรับปรุงการตั้งสาํรอง ซ่ึงมีผลทาํ
ใหบ้ริษทัตอ้งตั้งหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์พนกังานเพิ่มประมาณ 1.7 ลา้นบาท 
                     เร่ืองท่ี 3 เร่ืองคลงัสินคา้ ยงัไม่สร้างโรงงานแต่มีการซ้ือท่ีไวแ้ลว้ เน่ืองจากรอโอกาสขา้งหน้าท่ีจะให้การลงทุนโรงงานน้ีมี
ความคุม้ค่าท่ีสุด ก่อนจะนาํเงินหลกัร้อยลา้นไปลงทุน 
                   คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง ไดมี้ขอ้ซกัถามดงัน้ี  Gift จะ Conservative ก่ีปี  
                   นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี  Conservative ของผม คือเร่ืองความเส่ียง โดย Gift 
จะไม่วดักบัการลงทุนใดลงทุนหน่ึงอย่างสุดตวั แต่จะกระจายการลงทุนในลกัษณะพนัธมิตรทางการคา้ในกลุ่มธุรกิจ Healty กบั Beauty 
เท่านั้น 
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                   คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตัวเอง ปกติการซ้ือสินค้าเป็นสินค้ากลุ่ม raw material แล้วมีระยะเวลาขนส่ง
ประมาณก่ีวนัและ Stock สินคา้ประมาณเท่าไหร่ 
                   นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามดงัน้ี  ถา้เป็นเอเชียใชเ้วลาในการขนส่งประมาณ 2-3 
สัปดาห์ ถา้เป็นแถบยุโรปอาจจะประมาณ 2 เดือน ทุกวนัน้ีสั่งซ้ือสินคา้เป็น 2 กลไก กลุ่มสินค้าท่ี 1   มีกาํไรสมํ่าเสมอลูกคา้หลายราย ซ้ือ
ตาม Rouetine จะ Stock สินคา้ประมาณ 1-2 เดือน  กลุ่มสินค้าท่ี 2  สินคา้กาํไรสูงผูใ้ชน้้อยราย มีความเส่ียงต่อการตั้งค่าเผื่อสินคา้คา้งนาน 
ตอ้งเป็นผูซ้ื้อท่ีน่าเช่ือถือและรายใหญ่เท่านั้น ลดความเส่ียงท่ีจะปฏิเสธสินคา้แมจ้ะมีใบสัง่ซ้ือ แลว้โดยจะไม่ Stock สินคา้เยอะ   
                   คุณพีรเจต เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้
เลขานุการบริษทัดาํเนินการต่อ 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียง  
 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี งบการเงินงวดประจาํปี 2561 ของบริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัไดพิ้จารณาแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ลว้นั้น 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบ ในวนัน้ีบริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย หากผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประการใด
เก่ียวกบังบการเงินหรือเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัสามารถซกัถามได ้

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและใหเ้ลขานุการบริษทันบัคะแนน 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 41 ราย   
จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 260,536,615 หุน้ นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  41  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 260,536,615 เสียง 
- อนุมติั         260,536,615 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ       0 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 
 
วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัติ จัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับปี 2561 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมพิจารณาดงัน้ี บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) จาํนวน 95.90 ลา้นบาท บริษทั
ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาการจดัสรรสาํรองเพ่ือไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  จาํนวน 4,800,000 บาท ซ่ึงคิด
เป็นอัตราร้อยละ 5.01  ของกาํไรสุทธิประจาํปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจาํนวน 
32,900,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  7.25  ของทุนจดทะเบียน  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและใหฝ่้ายเลขานุการบริษทันบั
คะแนน 

ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 2 ท่าน  ถือหุน้รวม  
154 หุน้ ส่งผลใหมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 43 ราย จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 260,536,769  หุน้ นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

 
เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม    43 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 260,536,769  เสียง 

- อนุมติั       260,536,769   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ  0 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์ 
 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 
 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) จาํนวน 95.90 ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอให้
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินสดในอตัรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
ปันผลจ่ายทั้งส้ิน 80,162,345 บาท คิดเป็นอตัราปันผลร้อยละ 88.00 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินสาํรองตามกฎหมาย 
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลวนัท่ี 19 เมษายน 2562 และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้ฝ่ายเลขานุการบริษทันับ
คะแนน 

ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบว่า มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 4 ท่าน ถือหุ้นรวม 139,502  
หุน้ส่งผลใหมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 47 ราย  จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 260,676,271 หุน้  นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  47  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 260,676,271 เสียง 
- อนุมติั         260,676,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ  0 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์ 
 
วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  9169 และ/
หรือ นายสุวฒัน์ มณีกนกสุกล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134  และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9393  
แห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2562 ซ่ึงป็นการเปล่ียนผูส้อบบญัชีเน่ืองจากเม่ือ
ไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีจากบริษทัอ่ืนแลว้เห็นว่า บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มี
ค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง และยงัเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมี
อาํนาจทาํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 โดยบุคคลดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วน
ไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยมีค่าตอบแทน
ของบริษทัฯ  เป็นจาํนวนเงิน 900,000 บาท ต่อปี  และมีค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ยซ่ึงผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั รวมกนั
เท่ากบั 384,000 บาท ต่อปี 
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

                   
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั ยอ้นหลงั 2 ปี 

                  
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ย ยอ้นหลงั 1 ปี 

                  
 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ยอ้นหลงั 1 ปี 

                 
 
                ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้ฝ่ายเลขานุการบริษทันับ
คะแนน 

ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1 ท่าน ถือหุน้รวม 30,000  
หุน้ 

ส่งผลใหมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 48 ราย  จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 260,706,271 หุ้น  นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 48 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 260,706,271 เสียง 
- อนุมติั          260,706,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ  0 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์
 
วาระท่ี 8  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ 

ท่านประธานฯ ได้เรียนเชิญ ให้กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงทุกท่าน ออกจากห้อง
ประชุมชัว่คราว เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี   กรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระในปี 2562 จาํนวน 4 
ท่านไดแ้ก่ 
                               1) รศ.ดร.ดลกณิศ  เตง็อาํนวย  
                               2) นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั  

        3) นายวิรัช    สุวรรณนภาศรี  
               4) นายพีรพล                           สุวรรณนภาศรี       
ทั้งน้ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

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

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและใหฝ่้ายเลขานุการนบัคะแนน 
เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  48 ราย   มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 260,706,271 เสียง 

1 .   รศ.ดร.ดลกณิศ          เตง็อาํนวย               กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
- อนุมติั      260,706,039 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
- ไม่อนุมติั  232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ 0 
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2.นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
- อนุมติั         260,706,039 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
- ไม่อนุมติั  232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ 0 
3 นายวิรัช    สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
- อนุมติั         260,706,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ 0 
4 นายพีรพล                 สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
- อนุมติั         260,706,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ 0 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากและคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์อนุมติัให้กรรมการทุกท่านกลบัเขา้มาดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ีง 
 
วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2562 

ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวสอบและกรรมการอิสระ ประจาํปี 
2562 โดยคาํนึงถึงภาระความรับผดิชอบและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ จึงเสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ปีย้อนหลัง 

 
 

โดยให้อตัราเงินค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติัเป็นประการอ่ืน ทั้งน้ี  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปีรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,100,000  บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติมประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษทันับ

คะแนน 
ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม 
เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
 



                                      
 
                                                                                                                                                     บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

   

 

23 

ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  48 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 260,706,271 เสียง 
- เห็นดว้ย         260,706,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ 0 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์
 
วาระท่ี 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
                1.สมเกียรติ   สาลีพฒันา  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามดงัน้ี    

ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยมี์การกาํหนดส่งเอกสารการเชิญประชุมแบบใหม่ ถึงแมต้ลาดหลกัทรัพยจ์ะให้เปล่ียนมาใชร้ะบบQR 
Code ซ่ึงประหยดัค่าใชจ่้าย แต่เป็นระบบท่ีไม่อาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุน้ 

คุณพีรเจต  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้เสนอแนะดงัน้ี  การส่งเอกสารแบบ QR Code ตอ้งบอกเลยว่าเป็นการประหยดั
ค่าใชจ่้ายจริง ซ่ึงเราไม่ไดคิ้ดอะไรมาก แต่ ณ ตอนน้ีทาํให้เราตอ้งคิดให้มากในเร่ืองน้ี ในปีหน้าเราจะตอ้งหาวิธีผสมผสานในส่วนน้ี เพ่ือ
ตอบโจทยข์องผูถื้อหุน้ เราจะตอ้งทาํการเรียนรู้กนัใหม่ในทุกๆระบบท่ีจะตอ้งเปล่ียนมาใชร้ะบบ QR Code หรือแผน่ดิสก ์หรือระบบอ่ืนๆ 

ปัจจุบนัรายไดผ้ลิตภณัฑ์ของบริษทัมีการจาํหน่ายออกต่างประเทศหรือไม่ และผลิตภณัฑ์ของบริษทัซ่ึงมีทั้งผลิตเพ่ือขายเองและ
รับจา้งผลิต  อยูท่ี่สดัส่วนเท่าไหร่กบัเท่าไหร่ และบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือไม่ 

คุณพีรเจต  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี  ณ ปัจจุบนัน้ียงัไม่มีการส่งออกต่างประเทศ  ซ่ึงแจง้ให้ท่านทราบว่า
ในอนาคตทางบริษทัพยายามจะทาํส่ิงน้ีในการส่งออกสินคา้ไปตลาดจีน ซ่ึงจะสาํเร็จหรือไม่นั้นไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้เพราะทางเรา
ไม่ไดมี้ประสบการณ์ดา้นการส่งออกต่างประเทศในตลาดของประเทศจีน เราขอเรียนใหท่้านทราบแบบตรงไปตรงมา 

 รายได ้OEM ส่วนใหญ่  เป็นของบริษทัในเครือส่วนใหญ่เป็นการผลิตสบู่ เติบโตแบบ Organic ซ่ึง Organic เติบโตปีละ 8-10% 
ซ่ึงลูกคา้ของเราส่วนใหญ่เป็นแบบ Retail พอ่คา้แม่คา้ตามตลาดนดั ซ่ึงกาํไรค่อนขา้งน่ิง ซ่ึงคาดหวงัวา่ปีน้ีจะเติบโตอีก 10%  

นายกนัต ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ไดต้อบขอ้ซกัถามเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงัน้ี  การจ่ายเงิน
ปันผลระหว่าง จะเกิดข้ึนเม่ือมีกาํไรเกิดข้ึนในจาํนวนมากๆ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะไม่กระทบกบัการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 
โดยทัว่ๆไปจะจ่ายเงินปันผลประจาํปีเป็นหลกั แต่ถา้มีกาํไรในช่วงตน้ปี ทางคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ได ้

2.นายฐิติพงศ ์  โสภณอุดมพร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง  มีขอ้ซกัถามดงัน้ี   อยากทราบแรงจูงใจในการเลือกใช ้TV Direct แทนช่อง
การขายอ่ืนๆ 

คุณพีรเจต  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี   ในปีก่อนหนา้น้ี TV Direct ขาดทุนเป็นจาํนวนมาก แต่ราคาหุ้นแค่ 
บาทกว่าๆ โดยส่วนตวัแลว้ ไม่ไดคิ้ดว่า Investment ของเขาจะเกิดศกัยภาพอะไรมาก เพราะเราไม่รู้อะไรในธุรกิจเขามาก ไม่เขา้ใจในระบบ 
Home Shopping แต่ส่ิงหน่ึงท่ีน่าจะเป็นประโยชน์กบัเรา คือความรู้ เพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดยงัไงเก่ียวกบั Home Shopping และส่ิงท่ีไดจ้าก
การซ้ือหุน้ของเขาคือ ทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่เขาคิดกนัยงัไง โครงสร้างการคิด Pricing คืออะไร ทาํใหเ้รามีความเขา้ใจต่อผูซ้ื้อมากข้ึน 

3.นายชวลิต   พิชาลยั  ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถามดงัน้ี   ในปีน้ีบริษทัมีนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งไร เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์Healthy และผลิตภณัฑ ์Beauty ซ่ึงมีการแข่งขนัและความเส่ียงสูง 

คุณพีรเจต  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี      ยอ้นไปเม่ือ 15 ปี ท่ีแลว้ เราเนน้ขายสารเคมีวตัถุดิบเป็นหลกั มา
สักพกันึง 5-7 ปีก่อนไปซ้ือโรงงานผลิต พอผลิตเป็นแบรนด์ของตวัเองก็เจอปัญหา เร่ืองช่องทางการจดัจาํหน่าย เราเลยจาํเป็นตอ้งหา 
Chanel  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งหา Chanel ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการขาย 
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นอกจากผลิตภณัฑ ์Delamour ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑห์ลกัแลว้ เรายงัมีผลิตภณัฑร์อง นัน่คือผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัเด็ก เม่ือปลายปีท่ีผา่น
มา เร่ิมมีการขายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเดก็ภายใตแ้บรนดช่ื์อว่าหมูนอ้ยในวิลล่าและThe mall ยอดการขายเติบโตข้ึนเร่ือยๆแต่เป็นแบบชา้ๆ 

4.นายสมเกียรติ  สาลีพฒันา  ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตวัเอง ไดมี้ขอ้ซักถาม ดงัน้ี  อยากทราบแนวโน้มธุรกิจ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ Healthy 
และผลิตภณ์ั Beauty ในอีก 3 ปี  ขา้งหนา้ จะเติบโตดา้นใดท่ีใหเ้สถียรภาพ?  

คุณพีรเจต  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามดงัน้ี  18 ปี ในการทาํ Beauty ถา้จะให้ Gift เติบโตจะตอ้งทาํ Healthy 
เพราะ Healthy ของเราตํ่ามาก เพราะฉะนั้น2-3 ปีนับจากน้ีไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีดีต่อสุขภาพ เพ่ือให้ Gift เติบโตเป็นหลกัเป็นการ ไม่ได้
หมายความวา่ Gift ท่ีเป็น Beauty จะไม่มีทางเติบโต แต่การท่ี Beauty เติบโตจะตอ้งใชเ้วลา  

ในวนัน้ีเราก็ตอ้งคิดและมองทิศทางในการทาํ Healthy เพ่ือให้เกิดผลในอีก 5 ปีขา้งหน้า ทาํไมตอ้ง 5 ปี เพราะผลิตภณัฑ์อาหาร
เป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก ไม่วา่จะเป็นเร่ือง อย. เร่ืองอาหารและเร่ืองอ่ืนๆอีกหลายๆเร่ือง  ผลท่ีไดอ้าจจะไม่ไดม้าซ่ึงตวัเลขหรือกาํไร แต่จะเป็นเมลด็
พนัธุ์ท่ีจะมีท่ีมาและท่ีไปอยา่งชดัเจน 

5. นายสถิต   อินตา สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   มีขอ้ซกัถามดงัน้ี อยากเห็นภาพชดัเจนของ Gift 
คุณพีรเจต  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี  เราเป็น Trade มาตลอด และอยากลองทาํส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยทาํมาก่อน 

อะไรท่ีเรากลวั เราไม่กลา้ท่ีจะลงมือทาํ เราแค่อยากกา้วผ่านในส่ิงท่ีเรากลวั เพ่ือท่ีจะไม่กลวัอะไรอีก และส่ิงท่ีไดคื้อผลตอบแทนและความ
เส่ียง เราพร้อมท่ีจะเรียนรู้และปรับตวัเขา้หาตลาดเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

6.นางวนิดา   พิชาลยั ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี   มีความเห็นดว้ยกบัการทาํผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง Premium เรา
ตอ้งสร้างแบรนด์ให้กบัตวัเองและสร้างความประทบัใจให้ผูใ้ช้ สร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพและเปล่ียนรูปแบบในการทาํสินคา้ สร้าง 
Goodwill ข้ึนมา 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
 

 

 

                                                                                                      

                                                                   ลงช่ือ…………………………….……ประธานท่ีประชุม 
                (นายเจษฎาวฒัน์     เพรียบจริยวฒัน์) 

ลงช่ือ............................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
         (นางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธ์ิ)  

 
 




