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เอกสารแนบ 1 (เอกสารประกอบวาระที่ 2) 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ากัด (มหาชน) 

 
 ป ร ะ ชุ ม เ ม่ื อ วัน ศุ ก ร์ ท่ี  3  เม ษ ำยน  พ .ศ .2 5 6 3  เ ร่ิ ม ป ร ะ ชุ ม เ ม่ื อ เว ล ำ  0 9 .3 0  น . ณ  อ ำค ำร ส ำนั ก ง ำน ให ญ่                                            
บริษัท  แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด  (มหำชน) เลขท่ี  9/8 หมู่  5  แขวงศำลำธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพฯ 10 170  โดยมี                         
นำยเจษฏำวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม พิธีกรไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม มีจ ำนวน 9 ท่ำน ดงัน้ี คือ 

1. นำยเจษฏำวฒัน ์  เพรียบจริยวฒัน์  ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

2. นำยกนัต ์   อรรฆยว์รวิทย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

3. รศ.ดร.ดลกณิศ  เตง็อ ำนวย กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

4. นำงสำวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  

5. นำยพีรเจต  สุวรรณนภำศรี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

6. นำงสำวสุธิดำ  สุวรรณนภำศรี กรรมกำร 

7. นำยพีรพล  สุวรรณนภำศรี กรรมกำร 

8. นำยกำรุณ  ศรีวิจิตรำนนท ์ กรรมกำร 

9. นำยวิษณุ                                มีอยู ่                       กรรมกำร 

ทั้งน้ีกรรมกำรบริษทั อีก  3  ท่ำนท่ีติดภำรกิจไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมในวนัน้ีได ้ประกอบดว้ย 1) นำงกำญจนำ  สุวรรณนภำศรี     
2) นำยวิรัช  สุวรรณนภำศรี 3) นำงสำว ปิยะนันท์   สุวรรณนภำศรี หลงัจำกนั้นพิธีกรไดก้ล่ำวแนะน ำ ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของบริษทัฯ 
ผูส้อบบญัชี จำกบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั  และท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน จำกบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซียไซรัส จ ำกดั (มหำชน)  ทั้งน้ีมี
กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนออนไลน์ จ ำนวน 4 ท่ำน 1)  รศ.ดร.ดลกณิศ  เต็งอ ำนวย   2) นำงสำวสิรัสวดี สุทธิวรพันธ์ชัย                  
3) นำยกำรุณ ศรีวิจิตรำนนท ์4) นำยวิษณุ มีอยู ่            
 

พิธีกรแจ้งวำระกำรประชุม วิธีกำรลงคะแนน วิธีกำรนับคะแนน และข้อควรทรำบอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมรับทรำบ พร้อมทั้งขอ
อำสำสมคัรผูถื้อหุ้นอยำ่งนอ้ย 2 ท่ำน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนบัคะแนนในแต่ละวำระเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนบัคะแนน ใน
คร้ังน้ีไม่มีอำสำสมคัร (ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น) เขำ้เป็นสักขีพยำนกำรนบัคะแนน คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยให้ฝ่ำย
เลขำนุกำรบริษทัรับหนำ้ท่ีในกำรนบัคะแนนในแต่ละวำระ 

 
ประธำนท่ีประชุมแจง้จ ำนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะร่วมประชุมนับได ้รวม 34 รำย  จ ำนวนหุ้นรวม 242,637,649หุ้น คิด

เป็นร้อยละ  60.54   ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ จึงกล่ำวเปิดกำร
ประชุม เวลำ 09.30 น. และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดงัน้ี 
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วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 เร่ืองท่ีประธำนแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบเน่ืองดว้ยประธำนกรรมกำรบริษทัมีเร่ืองต่ำงๆ อำทิ รำยงำนควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรตำม
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นครำวท่ีผำ่นมำ เป็นตน้ ซ่ึงจ ำเป็นท่ีจะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทรำบ 
 วำระน้ีไม่มีกำรลงคะแนนเสียง เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ 
  
วาระท่ี 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2562 

ประธำนแจง้ให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 ตำมเอกสำรท่ี
แนบ 1 ท่ีจดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ กล่ำวให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทันบั

คะแนน 
ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งให้ทรำบว่ำ มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น จ ำนวน 3 ท่ำน ถือหุ้นรวม 

1,676,500 หุ้น ส่งผลให้มีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม 37 รำย จ ำนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 244,314,149  หุ้น นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม 37 รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 244,314,149 เสียง 

- รับรอง 244,314,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่รับรอง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
- งดออกเสียง  0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

         - บตัรเสีย   0 เสียงคิดเป็นร้อยละ                   0 
 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 
 
วาระท่ี 3   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 
 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้นำยพีรเจต สุวรรณนภำศรี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นผูแ้ถลงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในปี 
2562 ให้ท่ีประชุมทรำบ ดงัน้ี  

งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ ดังนี้
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ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
1. คุณสดบัพิณ  กฤดำนรำกรณ์ ผูรั้บมอบฉนัทะ สมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้ซักถำมดงัน้ี   เม่ืออำ้งอิงขอ้มูลทำงกำรเงินและ

ปัจจยัเส่ียงของบริษทัท่ีเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 2562 ทำงบริษทัฯมีกำรบริหำรจดักำรลูกหน้ีและสินคำ้คงเหลืออยำ่งไร มีวิธีกำรพิจำรณำ
กำรให้เครดิตกบัลูกคำ้อย่ำงไรก่อนกำรขำยสินคำ้  เน่ืองจำกระยะเฉล่ียในกำรเก็บหน้ียำวขึ้น และกำรจดัเก็บสินคำ้ท่ีเพ่ิมขึ้น จำกเดิมท่ีมีกำร
รับใบส่ังซ้ือของลูกคำ้ล่วงหนำ้ ระยะของกำรเก็บสินคำ้ควรจะส้ันกว่ำท่ีเป็น 
 นำยพีรเจต สุวรรณนภำศรี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดต้อบขอ้ซักถำมดงัน้ี ส ำหรับลูกหน้ีรำยใหม่ก่อนกำรขำยสินคำ้ไดท้  ำกำร
ตรวจสอบสถำนะกำรเงิน โดยดูจำกงบกำรเงินของลูกคำ้ รวมไปถึงควำมมีช่ือเสียงในธุรกิจ  และกำรเขำ้เจรจำกบัลูกคำ้ก่อนกำรให้เครดิต
กบัลูกคำ้  เร่ืองระยะเวลำกำรเก็บหน้ีท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจำก กฎเกณฑก์ำรวำงบิลของลูกคำ้ จึงท ำให้เก็บหน้ีล่ำชำ้ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ มีกำรแกไ้ขดว้ย
กำรเข้ำเจรจำกับลูกค้ำอยู่บ่อยคร้ังเพ่ือให้เก็บหน้ีได้เร็วขึ้ น  โดยภำพรวมยงัมีควำมเช่ือมั่นว่ำลูกค้ำของบริษัท เป็นลูกค้ำท่ีดี และ                    
มีควำมมัน่คงของกิจกำร   ส ำหรับระยะเวลำในกำรเก็บสินคำ้ท่ีเพ่ิมขึ้น เกิดจำกกำรน ำเขำ้สินคำ้ท่ีมีระยะเวลำไม่เท่ำกนั ประกอบกบักำร
เสนอขำยของSUPPIER ท่ีเสนอขำยในปริมำณท่ีมำกขึ้นเพ่ือให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตของลูกคำ้ถูกลงและยอมท ำกำรคำ้  จึงตอ้งซ้ือสินคำ้
ปริมำณเพ่ิมขึ้น ท ำให้ระยะเวลำในกำรเก็บสินคำ้เพ่ิมขึ้น 

2. คุณไกรวลัย ์  คทวณิช ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตวัเอง ไดมี้ขอ้ทักท้วง ดงัน้ี รำยงำนประจ ำปีในส่วนสำรบัญภำษำองักฤษไม่ถูกตอ้ง
จ ำนวน 2 รำยกำร  ในหน้ำ 3 ควรเป็น  Report of the Audit Committeeและ หน้ำ 4 ควรใช้ Biographies เพื่อบอกถึงชีวประวติับุคคล ใน
รำยงำนประจ ำปี ผงัโครงสร้ำงกำรจดักำรองคก์รหนำ้ท่ี 28 งำนขนส่งไปขึ้นอยูก่บัฝ่ำยคลงัสินคำ้  งำนธุรกำรไปขึ้นอยูก่บัฝ่ำยขนส่ง ท ำให้ผงั
โครงสร้ำงขององคก์รเป็นลกัษณะแนวตั้ง ดงันั้นควรจดัท ำแผนผงัเป็นแนวนอนเพ่ือให้เห็นถึงควำมเป็นจริงในกำรปฏิบติังำน 
 ประธำนในท่ีประชุมกล่ำวขอบคุณส ำหรับขอเสนอแนะในคร้ังน้ี 
 

วำระน้ีไม่มีกำรลงคะแนนเสียง เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ 
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วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 ประธำนฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวำคม 2562ทั้งน้ี งบกำรเงินงวดประจ ำปี 2562 ของบริษทัฯ ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี และคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งให้แลว้นั้น 
 ประธำนฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทรำบ ในวนัน้ีบริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบัญชีเขำ้ร่วมประชุมดว้ย หำกผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประกำรใด
เก่ียวกบังบกำรเงินหรือเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัสำมำรถซกัถำมได ้

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้เลขำนุกำรบริษทันบัคะแนน 

 ฝ่ ำยเลขำนุกำรบ ริษัทได้แจ้งให้ ทรำบ ว่ำ มี ผู ้ถือ หุ้ นห รือผู ้ รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม เพ่ิมขึ้ น  จ ำนวน  1  ท่ ำน                                    
ถือหุ้นรวม 1,911,100 หุ้น ส่งผลให้มีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม  38 รำย จ ำนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 246,225,249 หุ้น นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม 38 รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 246,225,249 เสียง 
- อนุมติั  246,225,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง    0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวำคม 2562 
 
วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมตัิ จัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2562 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 

ประธำนฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมพิจำรณำดงัน้ี  เพ่ือให้เป็นไปตำม พรบ.บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั       
ท่ีก ำหนดให้ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วย                        
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  
บริษทัมีก ำไรสุทธิในปี 2562 จ ำนวน 104,548,857 บำท ขอ้มูลจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเห็นควรเสนอให้พิจำรณำ จดัสรรก ำไรสุทธิเป็น
เงินส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 5,300,000 บำท ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 5.07 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี ส่งผลให้บริษทัฯ มีเงินส ำรองตำม
กฎหมำย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เป็นจ ำนวน  38,200,000 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.41 ของทุนจดทะเบียนและงดจ่ำยเงินปันผล 
เน่ืองจำกกนัเงินสดไวส้ ำหรับโครงกำรซ้ือหุ้นคืน เพ่ือกำรบริหำรทำงกำรเงิน 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและใหฝ่้ำยเลขำนุกำรบริษทันบั

คะแนน 
ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้ใหท้รำบว่ำ ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นส่งผลให้มีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม 

38 รำย จ ำนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 246,225,249 หุ้น นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
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เลขำนุกำรบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม    38 รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 246,225,249 เสียง 

- อนุมติั 246,225,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์ 
 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ (Treasury Stock) 
 ประธำนฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ บริษทัฯมีโครงกำรเพ่ือพิจำรณำอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้นคืน เพ่ือกำรบริหำรทำงกำรเงินของบริษทั ฯ 
โดยใช้ก ำไรสะสมจัดสรรซ้ือหุ้นคืน  ทั้ งน้ี เพ่ือให้ เกิดควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำ จำกประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ                        
ทั้ งน้ี มติของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น และให้รำยงำน                
ให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นทรำบ  ในกำรประชุมครำวต่อไป   ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรร                    
จ ำนวน  210.60  ล้ำนบำท (สุทธิจำกทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 38.20 ลำ้นบำท และส ำรองหุ้นทุนซ้ือคืนจ ำนวน 54.18 ลำ้นบำท)
รวมทั้งมีสภำพคล่องส่วนเกิน พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีภำยใน 6 เดือนขำ้งหน้ำ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 
โดยจ ำนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน เท่ำกบั 70 ลำ้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดในรำคำท่ีจะเสนอคืน            
3.00 บำทต่อหุ้น รวมเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 210 ล้ำนบำท  และเน่ืองจำกกำรซ้ือหุ้นคืนคร้ังน้ีเป็นกำรซ้ือหุ้นคืนในจ ำนวนท่ีเกินกว่ำ             
ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และจะตอ้งด ำเนินกำรซ้ือคืน     
จำกผูถื้อหุ้นเป็นกำรทัว่ไป (General Offer) 
 ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
 1.คุณวิรุณ   ศิวะพิรุฬห์เทพ ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง มีขอ้ซักถำมดงัน้ี  เน่ืองดว้ยผูถื้อหุ้นหลกัมีกำรถือหุ้นมำกกว่ำ 50 % กำรซ้ือหุ้น
คืนคร้ังน้ีเป็นกำรซ้ือคืนจำกผูถื้อหุ้นเป็นกำรทัว่ไปหรือเป็นกำรซ้ือของผูถื้อหุ้นหลกัเดิม 
 คุณพีรเจต สุวรรณนภำศรี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ตอบขอ้ซักถำมดงัน้ี จำกประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำ เม่ือมีกำรจ่ำยเงินปันผล จะ
ท ำให้หุ้นรำคำลดลงอย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงไม่เป็นผลดี ในระยะยำว ประกอบกับกระแสเงินสดในบริษัทเพียงพอจึงท ำโครงกำรน้ีขึ้ น                      
แต่เน่ืองดว้ยสภำวะเศรษฐกิจ  ในตอนน้ีท ำให้รำคำหุ้นลดลงอยำ่งรวดเร็วขึ้น  และ เท่ำท่ีมีกำรเจรจำคิดว่ำผูถื้อหุ้นใหญ่จะยงัไม่ท ำกำรขำย   
 คุณภควฒัน์  ตุลยนิติกุล ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน บริษทั หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั(มหำชน) ไดต้อบขอ้ซักถำมเพ่ิมเติมดงัน้ี 
กำรรับซ้ือหุ้นคืนในคร้ังน้ีเป็นกำรรับซ้ือคืนจำกผูถื้อหุ้นเป็นกำรทัว่ไป (General Offer) ซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกท่ำนสำมำรถเสนอขำยกบัตวัแทนรับ
ซ้ือคืน คือ บริษทั หลกัทรัพย ์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั(มหำชน) โดยผำ่นตวัแทนหรือบริษทัหลกัทรัพยต์่ำง ๆท่ีท่ำนถือหุ้นอยู่  ช้ีแจงเร่ืองกำร
รับซ้ือคืนในกรณีท่ีมีผูเ้สนอขำยเกินกว่ำ  70 ลำ้นหุ้น จะรับซ้ือคืนไดต้ำมสัดส่วนของหุ้นท่ีมีกำรขำย 
 2.คุณทรงพล  ชญัมำตรกิจ ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง มีขอ้ซักถำมดงัน้ี  ค่ำธรรมเนียมจะมีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรถอนใบหุ้นออก
จำกบญัชีอยำ่งไร โบรคเกอร์ จะมีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรท ำธุรกรรมใครเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตรงน้ี  และ ถำ้หำกมีผูเ้สนอขำยไม่
ถึงเกณฑท่ี์ก ำหนดทำงบริษทั จะมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้หรือไม่อยำ่งไรและเหตุใดจึงเห็นว่ำทำง UKEM จะไม่ขำยหุ้น 
 คุณภควฒัน์ ตุลยนิติกุล ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน บริษทั หลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกดั(มหำชน) ไดต้อบขอ้ซักถำมเพ่ิมเติมดงัน้ี 
หำกมีกำรรับซ้ือคืนผำ่นทำงตวัแทนจะตอ้งมีกำรคิดค่ำธรรมเนียม 100 บำท ต่อกำรท ำธุรกรรม 
 คุณพีรเจต สุวรรรณนภำศรี  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ  โครงกำรน้ีถูกมองในภำพรวม  ซ่ึงมีนกัลงทุนหลำยท่ำนท่ี
ถือหุ้นกนัมำนำน ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำธุรกรรมคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บผิดชอบ และ พิจำรณำค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดก่อนกำรท ำธุรกรรมในส่วน
ของผูถื้อหุ้นหลกั UKEM เท่ำท่ีทรำบจำกท่ีผำ่นมำไม่มีกำรส่ือสำรว่ำจะขำยหุ้น  แต่ไม่ทรำบถึงควำมแน่นอนเช่นกนั 
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 คุณไกรวลัย ์ คทวำณิช  ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง  มีขอ้เสนอแนะ เพ่ิมเติม  หำกมีกำรท ำเป็น BILL PAYMENT  พนกังำนบญัชีของ
บริษทัจะมีควำมสะดวกเพ่ิมขึ้น แต่ในกำรท ำหุ้นทุนซ้ือคืน (Treasury stock)ไม่แนะน ำให้บริษทั ออกค่ำใช้จ่ำย  แต่ควรหำค ำตอบไวเ้ผื่อ
ตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุ้นให้ดีขึ้น 
 3.คุณวิรุณ   ศิวะพิรุฬห์เทพ ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง มีขอ้ซักถำมดงัน้ี  กำรรับซ้ือคืนเร่ิมขึ้นวนัท่ีเท่ำไหร่ และมีกำรก ำหนดสัดส่วน
อยำ่งไร หำกมีกำรหุ้นเพ่ิมเติมไดจ้นถึงวนัท่ีเท่ำไหร่ 
 คุณ ภควฒัน์    ตุลยนิติกุล ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน บริษทั หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั(มหำชน) ไดต้อบขอ้ซักถำมเพ่ิมเติมดงัน้ี 
จะมีกำรรับซ้ือหุ้นคืนช่วงวนัท่ี 20 -29 เมษำยน 2563  ผูถื้อหุ้นยงัคงสำมำรถซ้ือหุ้นไดต้ำมปกติ ในวนัท่ีสุดทำ้ยควรจะเป็นวนัท่ี 27 เมษำยน 
2563  สัดส่วนในกำรขำยหุ้น  คือ 70 ลำ้นหุ้น หำรดว้ย  หุ้นท่ีแจง้เสนอขำยคืน  ซ่ึงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได ้

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้ให้ทรำบว่ำ ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมส่งผลให้มีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม38 รำย  
จ ำนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 246,225,249หุ้น  นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม 38 รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 246,225,249เสียง 
- อนุมติั 246,225,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 

 มติท่ีประชุมท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์ 
 
วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประธำนฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมพิจำรณำและอนุมติัแต่งตั้ง พิจำรณำและอนุมติัแต่งตั้ง นำงสำวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญำตเลขท่ี  9169 และ/หรือ นำยสุวฒัน์ มณีกนกสุกล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 8134  และ/หรือ นำงสำวอริสำ ชุมวิสูตร  ผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตเลขท่ี 9393  แห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ ำปี 2563  

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจท ำกำรตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของบริษทัฯ ประจ ำปี 2563 โดยบุคคลดงักล่ำวมี
ควำมเป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม/กรรมกำร/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด โดยมีค่ำตอบแทนของบริษทัฯ  เป็นจ ำนวนเงิน 935,000 บำท ต่อปี  และมีค่ำตอบแทนของบริษทัย่อยซ่ึงผูส้อบ
บญัชี และส ำนักงำนสอบบญัชีเดียวกนั รวมกนัเท่ำกบั 390,000 บำท ต่อปี  ซ่ึงส ำนกังำนสอบบญัชีดงักล่ำว ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
มำแลว้ 1 ปี รำยช่ือผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
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ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั ยอ้นหลงั 2 ปี 

 
 

ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ย ยอ้นหลงั 1 ปี 

 
 

ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ยอ้นหลงั 1 ปี   

 
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทันับ

คะแนน 
ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทัได้แจ้งให้ทรำบว่ำ ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีผูถื้อหุ้นเข้ำร่วม

ประชุม 38 รำย  จ ำนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 246,225,249 หุ้น  นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม 38 รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 246,225,249 เสียง 

- อนุมติั 246,225,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง    0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 



 
 

                           บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

22 

 มติท่ีประชุมท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์

 

วาระท่ี 8  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 

ท่ำนประธำนฯ ได้เรียนเชิญให้กรรมกำรซ่ึงเป็นบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึงทุกท่ำน ออกจำกห้อง
ประชุมชัว่ครำว เพ่ือเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถำมขอ้มูลต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกตำมวำระในปี 2563จ ำนวน 4 ท่ำน
ไดแ้ก่ 

1)    นำยพีรเจต  สุวรรณนภำศรี                                                2)    นำงกำญจนำ สุวรรณนภำศรี  
3)    นำยกำรุณ  ศรีวิตรำนนท ์                                               4)    นำยวิษณุ  มีอยู ่
ทั้งน้ีบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ตำมแนวทำงท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนด และปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และบริษทัได้
สอบถำมควำมสมคัรใจของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ และสอบถำมควำมจ ำนงของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่เพื่อเสนอช่ือกรรมกำร
ตวัแทน  โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองก่อนน ำเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร โดยได้
พิจำรณำจำก คุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรท่ีไดก้ ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั 
 ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
 1.คุณไกรวลัย ์   คทวณิช ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  อำ้งอิงตำมรำยงำนประจ ำปีหน้ำ 39 และ 125 ท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ในกำรพิจำรณำวำระกรรมกำร  ในหน้ำท่ี 26 ไม่ควรแสดงสัดส่วนร้อยละ เพรำะมีทศนิยมแค่ 2 ต ำแหน่ง และ ในหน้ำท่ี 39 ควรแสดง
สัดส่วนให้ครบทศนิยมทุกต ำแหน่ง เพื่อแสดงว่ำกรรมกำรไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
 ประธำนกล่ำวขอบคุณส ำหรับขอ้เสนอแนะ  และให้ทำงฝ่ำยเลขำนุกำรเป็นผูน้ ำขอ้เสนอแนะไปแกไ้ข 

ประธำนจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้ฝ่ำยเลขำนุกำรนบัคะแนน 
เลขำนุกำรบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม 38 รำย   มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 246,225,249 เสียง 

1 .   นำงกำญจนำ    สุวรรณนภำศรี            กรรมกำร 

- อนุมติั 246,225,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง   0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

 

2.     นำยกำรุณ         ศรีวิจิตรำนนทก์รรมกำร 

- อนุมติั 246,225,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง   0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
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3. นำยพีรเจต       สุวรรณนภำศรี     กรรมกำร 
- อนุมติั 246,225,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง   0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 

 

4. นำยวิษณุ                 มีอยู่                          กรรมกำร 

- อนุมติั 246,225,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง   0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์

 

วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 

ประธำนฯ เสนอต่อท่ีประชุมพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวสอบและกรรมกำรอิสระ ประจ ำปี 
2563 โดยค ำนึงถึงภำระควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร จึงเสนอให้ก ำหนดค่ำตอบแทนโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ปีย้อนหลัง 

 
 โดยให้อตัรำเงินค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไปจนกว่ำจะมีมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นอนุมติัเป็นประกำรอ่ืน ทั้งน้ี  ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัในแต่ละปีรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,200,000  บำท 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
1.คุณสดบัพิณ  กฤดำนรำกรณ์ ผูรั้บมอบฉนัทะ สมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้ซกัถำมดงัน้ี   ทำงบริษทัฯ มีผลกำรประเมินกำร

ท ำงำนของกรรมกำรบริษทัฯอยำ่งไรบำ้ง  กรรมอิสระ มีอำย ุเกิน 9 ปี ส่ิงท่ีท ำให้ผูถื้อหุ้นมีควำมเช่ือมัน่คืออะไรบำ้ง 
คุณกันต์   อรรฆวรวิทย์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ตอบข้อซักถำมดังน้ี  หลักเกณฑ์ของ กลต              

กรรมกำรอิสระจะตอ้งมีควำมอิสระไม่มีประโยชน์อื่นใด  มีหลำยเร่ืองท่ีกรรมกำรอิสระไม่ไดเ้ห็นชอบ แต่ไม่มีกำรแทรกแซงกำ รท ำงำน
ของผูบ้ริหำร แต่หำกผูบ้ริหำรมีกำรปฏิบติัเกินขอบเขต  กรรมกำรอิสระย่อมคดัคำ้นเช่นกนั  ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีกำรประเมินกำรท ำงำน
ของกรรมอิสระ ทั้งน้ี กรรมกำรอิสระ มีกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณ์ฑข์อง กลต. และมีกำรประเมินตวัเองเสมอ 

คุณพีรเจต  สุวรรณนภำศรี  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรร่วมตอบข้อซักถำมเพ่ิมเติมดังน้ี    ในกำรประเมินจะมีกำรปรับปรุง          
โดยช้ีแจงให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่ำนทรำบเพ่ิมเติมว่ำ กรรมกำรมีกำรปฏิบติังำนอะไรบำ้ง 

ในวำระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมเลขำนุกำรบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
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ผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุม 38 รำย  จ ำนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 246,225,249 หุ้น  นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
- อนุมติั 246,225,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่อนุมติั    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง   0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
- บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท์ 
 
วาระท่ี 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
1.คุณไกรวลัย ์   คทวณิช ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง มีขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถำมดงัน้ี   
 -ผูด้  ำเนินกำรประชุม ควรประกำศตำมจ ำนวนผูม้อบฉนัทะตำมหนงัสือมอบฉนัทะ 
 -ผูถื้อหุ้นไม่เรียกว่ำผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ควรแจง้ว่ำเป็นผูเ้ขำ้ประชุม 
 -กำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีกำรประชุม  ควรมีหนงัสือแจง้เปล่ียนแปลงสถำนท่ีกำรประชุมลงบนส่ือดว้ย 
 -กำรแจง้ต ำแหน่งของกรรมกำรในวำระท่ี 8  ของคุณพีรเจต สุวรรณนภำศรี  ควรประกำศเพียงแค่ต ำแหน่งกรรมกำร 
 -รำยงำนประจ ำปี ไม่ระบุบุคลำกรฝ่ำยจดัซ้ือ อยำกทรำบว่ำระบุในเอกสำรหนำ้ท่ีเท่ำไหร่    
คุณอรพินธ์   โพธิสิทธ์ิ  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของบริษทัฯ ไดต้อบขอ้ซักถำม เร่ืองบุคลำกรฝ่ำยจดัซ้ือ  ท่ีไม่มีกำรระบุใน

เอกสำรเน่ืองจำกปัจจุบัน ผู ้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของบริษัทฯ  เป็นผู ้รักษำกำรแทนฝ่ำยจัดซ้ือด้วย  และจะน ำค ำแนะน ำ                     
มำปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีหนำ้ 

2. คุณวิรุณ   ศิวะพิรุฬห์เทพ ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง มีขอ้ซกัถำมดงัน้ี   
 -ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร /ค่ำตอบแทนค่ำนำยหนำ้ ในรำยงำนหนำ้ 36  
 -ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯยอ่ยเป็นอยำ่งไรบำ้ง 
 -มีกำรบริหำรลูกหน้ีอยำ่งไร 
 -มีกำรบริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงัท่ีไม่มีกำรเคล่ือนไหวอยำ่งไร 
 -บริษทัฯมีกำรปรับตวัทำงธุรกิจอยำ่งไร 
 -บุคลำกรลดลงอยำ่งรวดเร็วเป็นเพรำะเหตุใด 
คุณพีรเจต  สุวรรณนภำศรี  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรตอบขอ้ซกัถำมดงัน้ี 
 -ผูบ้ริหำรบำงท่ำน ด ำรงต ำแหน่งในฝ่ำยขำยดว้ย ท ำให้ไดรั้บค่ำตอบแทนค่ำนำยหนำ้ 
 -กำรบริหำรลูกหน้ี จัดกำรดูแลคดักรองตั้งแต่แรกก่อนกำรขำยสินค้ำ  ท ำกำรตรวจสอบสถำนะกำรเงิน โดยดูจำก        

งบกำรเงินของลูกคำ้รวมไปถึงควำมมีช่ือเสียงในธุรกิจและกำรเขำ้เจรจำกบัลูกคำ้ก่อนกำรให้เครดิตกบัลูกคำ้ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่พบหน้ีเสีย 
 -สินคำ้คงคลงัท่ีไม่มีกำรเคล่ือนไหว ยงัไม่พบปัญหำ  ทั้งน้ี ทำงบริษทัฯ มุ่งเนน้ปัญหำเร่ืองของระยะเวลำในจดัเก็บสินคำ้  

โดยมีกำรแกไ้ขดว้ยกำรส่ังซ้ือให้บ่อย เพ่ือให้ระยะเวลำในกำรจดัเก็บสินคำ้นอ้ยลง 
 -กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯย่อย ภำพรวมไม่ไดส่้งผลกระทบกบังบกำรเงินของบริษทัฯ โอกำสในกำรเจริญเติบโตของ

ธุรกิจมีไม่มำกพอ และต่อเน่ืองเพ่ิมขึ้นดว้ย สถำนกำรณ์ COVID-19 ในปัจจุบนั 
 -บุคลำกรท่ีลดลง คือบุคลำกรของฝ่ำยขำย จำกเดิม ประกอบดว้ย ฝ่ำยประสำนงำนขำย  ฝ่ำยขำย ฝ่ำยกำรตลำด ปัจจุบนั

บุคลำกรลดลงไป เน่ืองดว้ยสำเหตุของกำรขำยออนไลน์ลดลง จ ำนวนพนกังำนจึงลดลงสัมพนัธ์กนั  
 -สถำนกำรณ์ตลำดธุรกิจ ย ังไม่ดีขึ้ น  และมีควำมคำดหวังว่ำ จะมีกำรซ้ือ -ขำยเพ่ิมมำกขึ้ นหลังสถำนกำรณ์                           

กลบัสู่สภำวะปกติดงัเดิม 
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3. คุณไกรวลัย ์   คทวณิช ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง มีขอ้ซักถำมเพ่ิมเติมดงัน้ี  มีควำมเป็นไปไดห้รือไม่อย่ำงไรท่ีบริษทัฯ จะเปิดท ำ
กำรตลำดออนไลน์ซ่ึงเป็นช่องทำงท่ีใชต้น้ทุนต ่ำอีกคร้ัง 

คุณพีรเจต  สุวรรณนภำศรี  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ตอบข้อซักถำมดังน้ี  บริษัทฯ ยงัขำดควำมเช่ียวชำญในกำรท ำตลำด
ออนไลน์ เน่ืองจำกในอดีต มีกำรสูญเสียกำรลงทุนกบักำรลงทุนในตลำดออนไลน์ไปพอสมควร  ทั้งน้ี ทำงบริษทัขอรับพิจำรณำเร่ืองกำรท ำ
ตลำดออนไลน์ท่ีใชต้น้ทุนต ่ำในอนำคตต่อไป 

  
  
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯจึงขอปิดประชุมเวลำ 11.45 น. 

 

                                                         ลงช่ือ…………………………….……ประธำนท่ีประชุม 
                                                                                                                           (นำยเจษฎำวฒัน์     เพรียบจริยวฒัน)์ 
ลงช่ือ............................................ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
         (นำงสำวอรพินธ์ โพธิสิทธ์ิ) 

 

 


