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เอกสารแนบ  

เอกสารประกอบวาระท ี  

 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี  

ของ 

บริษัท แกรทททูิด อนิฟินิท จาํกัด (มหาชน) 

 
 ประชุมเมือวนัองัคารที  เมษายน พ.ศ.  เริมประชุมเมือเวลา .  น. ณ ห้องปินเกลา้  ชนั  โรงแรม รอยลั ซิตี (ปินเกลา้)  

เลขที   ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ  เขตบางพลดั กรุงเทพฯ   โดยมีนายเจษฏาวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานกรรมการ ทาํ

หน้าทีเป็นประธานทีประชุม นางสาวภิญญดาพชัญ์ สุวรรณชนะวิชญ์ เลขานุการบริษทั ไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทัทีเขา้ร่วม

ประชุม มีจาํนวน  ท่าน ดงันี คือ 

  1.  นายเจษฏาวฒัน ์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

  2.  นายกนัต ์  อรรฆยว์รวทิย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

  3.  รศ.ดร.ดลกณิศ  เตง็อาํนวย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

  4.  นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

  5.  นายพรีเจต  สุวรรณนภาศรี กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

  6.  นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

  7.  นายพรีพล  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

  8.  นายการุณ  ศรีวจิิตรานนท ์ กรรมการ 

 ทงันีกรรมการบริษทัอีก  ท่านทีติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในวนันีได ้ประกอบดว้ย ) นายวรัิช สุวรรณนภาศรี ) นาง

กาญจนา สุวรรณนภาศรี ) นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี และ 4) นายวิษณุ  มีอยู ่หลงัจากนนัเลขานุการบริษทัได้กล่าวแนะนาํ ฝ่าย

บญัชีและการเงินของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชี จากบริษทั สํานักงาน อี วาย จาํกดั และทีปรึกษาทางการเงิน จากบริษทั แอสเซท โปร เมเนจ

เมน้ท์ จาํกดั 

เลขานุการบริษทัแจง้วาระการประชุม วธีิการลงคะแนน วธีิการนบัคะแนน และขอ้ควรทราบอืนๆ ใหที้ประชุมรับทราบ พร้อมทงั

ขออาสาสมคัรผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย  ท่าน เพือร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนในแต่ละวาระเพอืใหเ้กิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

ในครังนีไม่มีอาสาสมคัร (ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้) เขา้เป็นสักขีพยานการนบัคะแนน คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้

ฝ่ายเลขานุการบริษทัรับหนา้ทีในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

ประธานทีประชุมแจง้จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะร่วมประชุมนบัได ้รวม  ราย  จาํนวนหุ้นรวม ,090,9  หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 68.75 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ จึงกล่าวเปิดการ

ประชุม เวลา .  น. และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 
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วาระท ี   เรืองทปีระธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ  

 ประธานฯ แจง้ให้ทีประชุมทราบ  เรือง เรืองแรกเกียวกบัการทีบริษทัฯ จะยา้ยตลาดรองซือขายหลกัทรัพยจ์ากตลาด MAI  เป็น 

SET อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม: (INDUS) หมวดอุตสาหกรรมวสัดุอุตสาหกรรมและเครืองจกัร (IMM) โดยบริษทัไดย้นื

คาํขอยา้ยตลาดแลว้  คาดว่าจะเรียบร้อยภายในเดือน พฤษภาคม  และเรืองการเขา้ร่วมองค์กรเอกชนต่อตา้นคอรัปชนั ซึงบริษทัฯมี

ความมุ่งมนัทีจะเขา้ร่วมองคก์รดงักล่าว โดยในปัจจุบนัทางบริษทัฯ ไดร้อดูผลจากบริษทัฯแม่ คือ UKEM และไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วม 

“โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต” ของ IOD ทงันีบริษทัฯ จะเร่งดาํเนินการการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว

ใหเ้ร็วทีสุด โดยในวาระนีไม่มีการลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คุณมาลี กิจเวคิน ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดมี้ขอ้ซกัถามดงันี ทาํไมบริษทัฯ จึงยา้ยตลาดรองซือขายหลกัทรัพยจ์ากตลาด MAI เป็น 

SET และทาํไมอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าว 

 คุณพีรเจต  สุวรรณนภาศรี  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงันี ในปัจจุบนับริษทัฯ อยูใ่นตลาด MAI และอยูใ่นกลุ่ม

และหมวดอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้ แต่ในส่วนของหมวดเมือยา้ยเขา้ SET ก็จะแยกหมวดละเอียดมากขึน โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษทั จะถูกจดัในหมวด วสัดุอุตสาหกรรมและเครืองจกัร ดงัทีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้  ส่วนเหตุผลของการยา้ยตลาดรองซือขายหลกัทรัพยจ์าก

ตลาด MAI  เป็น SET นนั บริษทัฯ มองถึงความน่าสนใจในมุมมองของนกัลงทุนทีมีต่อองคก์ร  และบริษทัฯ มองวา่ในปีหนา้ หรือขนัตอน

ในการทาํธุรกิจต่อไป ตลาด MAI ไม่ไดร้องรับคนไดม้ากพอในส่วนนี  ทางบริษทัฯ จึงอยากขยบัขึนไปในตลาดหลกั ซึงบริษทัฯ มองทงั

ดา้นคุณสมบติั การเจริญเติบโตกา้วหนา้ของบริษทัใหมี้ความสมัพนัธ์กนั และส่วนทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ประมาณ  ลา้นบาท บริษทั

เขา้เกณฑ์มา  ปีแลว้  ทงันีบริษทัฯ มองวา่การทีจะขยบัเขา้ SET ไม่ไดมี้ขอ้ดอ้ยอะไร  การทีอยูใ่นตลาด MAI ก็ไม่ใช่วา่ไม่ดี  แต่ทางบริษทั

ฯ มองถึงคุณสมบตัิของบริษทัฯ และพิจารณาช่วงเวลาทีเหมาะสมในการยา้ยตลาดรองมากกวา่  

 คุณรุจิรา  ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดมี้ขอ้ซักถามดงันี ในระหว่างยงัไม่เขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอรัปชนั ทาง

บริษทัจะมนัใจไดอ้ยา่งไรวา่จะไม่มีส่วนหรือเขา้ไปเกียวขอ้งในการทุจริตในรูปแบบต่าง ทงันีขอให้ชีแจงหากมีนโยบาย หรือหลกัฐานที

สามารถนาํไปปฏิบติั 

 คุณพีรเจต  สุวรรณนภาศรี  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามดงันี  ปัจจุบนัดว้ยโครงสร้างธุรกิจทีทาํอยู ่ทางบริษทัมี

ความเขา้ใจต่อการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวแบบกวา้งๆ วา่หากสมคัรเป็นสมาชิก บริษทัตอ้งมีมาตรฐานและจะตอ้งอยู่บนเงือนไขนนัๆ 

ส่วนในดา้นรูปธรรมนนั บริษทัฯ ขอเรียนวา่ ณ ปัจจุบนับริษทั ไม่ไดเ้ขา้ไปเกียวขอ้งหรือสนับสนุนในเรืองนีเลย  รวมทงับริษทัก็ไม่ไดเ้ขา้

ไปเกียวขอ้งกบังานภาครัฐ เนืองจากการดาํเนินธุรกิจจากแบบเดิมหรือปัจจุบนัการซือ-ขายอยูใ่นระบบเอกชนต่อเอกชน มีการเปรียบเทียบ

ชดัเจน รวมถึงการทาํงานของผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน  ขนัตอนการทาํงาน  แมก้ระทงัการปฏิบตัิ ของพนักงานทุกคน เรามีความ

เขา้ใจตรงกนัในเรืองนี  แต่ในวนัทีเราคิดวา่จะเติบโตมากขึน เรามองวา่เรืองเหล่านีเป็นสิงสาํคญั และจริงจงัในการทาํ CG ส่วนการต่อตา้น

การคอรัปชนั เป็นเรืองถดัไปทีเราจะดาํเนินการทาํอยา่งจริงจงัต่อไป  

 คุณรุจิรา  ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดมี้ขอ้ซักถามดงันี จากทีท่านประธานเจ้าหน้าทีบริหาร แจง้ถึงการดาํเนิน

ธุรกิจแบบเอกชนต่อเอกชนนัน ขอถามเพิมเติมสําหรับวาระที  ในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้  การเพิมวตัถุประสงค์ คือ 

“ประกอบกิจการสํารวจ ขดุเจาะ ผลิตนาํมนั พลงังานไฟฟ้า และพลงังานทดแทนอืนๆ รวมทงัจาํหน่ายพลงังาน นนัๆ ให้กบัหน่วยงานของ

รัฐ รัฐวสิาหกิจและเอกชน เมือไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งแลว้” ซึงบริษทัจะเติบโตต่อไปก็ตอ้งเขา้ไปเกียวขอ้งกบัภาครัฐอยูดี่ 

 นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หน้าทีบริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามดงันี การเจริญเติบโตในหลายๆ มุมของบริษทัฯ เราก็

พยายามมองหาความความยงัยนื และในวนัขา้งหนา้ถา้มีความจาํเป็นในการเขา้ไปเกียวขอ้งกบัภาครัฐ ซึงปัจจุบนัเรามองเห็นโครงการนีแลว้

ทงัในดา้นการทาํงาน และวธีิการทีจะไดม้า  เชือวา่มีความโปร่งใส ทีบริษทัฯ ไม่ไดพ้ดูถึงเรืองนี เพราะสุดทา้ยไม่วา่จะไดข้อ้สรุปวา่บริษทัฯ 

จะไดมี้โอกาสทาํสาํเร็จหรือไม่  หรือหากไดท้าํโครงการนี  บริษทัฯ ก็ขอยนืยนัวา่การ คอรัปชนัจะไม่มี  

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพมิเติม 

ประธานฯขอใหเ้ลขานุการบริษทัดาํเนินการต่อ 



                                                                                                                        บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

                                          

 

18 

 เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ วาระนีไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระท ี   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี  เมือวนัท ี  เมษายน   

ประธานแจง้ใหที้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  เมือวนัที  เมษายน   ตามเอกสาร

ทีแนบ  ทีจดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครังนี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิมเติม ประธานฯ กล่าวให้ทีประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษทันับ

คะแนน 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบวา่ มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิมขึน จาํนวน  ท่าน ถือหุ้นรวม ,109 หุ้น 

ส่งผลใหมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  ราย จาํนวนหุน้รวมทงัสิน ,097,  หุน้ นบัคะแนนไดด้งันี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  76  ราย  มีสิทธิออกเสียงทงัสิน ,097,  เสียง 

- รับรอง         208,097,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนทีงดออกเสียง) 

มตทิปีระชุม  ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   เมือวนัที  เมษายน  

 

วาระท ี   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี  รายงานประจาํปี   

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 

 ใหที้ประชุมทราบ ดงันี  

งบการเงนิสําหรับปี สินสุดวนัท ี  ธันวาคม  ซึงสรุปสาระสําคัญ ดงัน ี
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คุณรุจิรา  ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดม้ีขอ้ซกัถามดงันี ตวัเลข ROA  และ ROE และ กาํไรสุทธิ ขอ้มูลใน SLIDE 

ไม่ตรงกบัหนงัสือเชิญประชุม  

นางสาววรรณวดี  หงษท์อง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดต้อบขอ้ซักถามดงันี ทางบริษทัฯ ขอให้ทางผูถื้อหุ้นใชข้อ้มูลตาม

หนงัสือเชิญประชุมซึงมีความถูกตอ้ง สาํหรับขอ้มูลใน Presentation แสดงระบุตวัเลขกาํไรสุทธิประจาํงวด (ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่) 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพมิเติม ประธานฯขอใหเ้ลขานุการบริษทัดาํเนินการต่อ 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ วาระนีไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 

วาระท ี  พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุดวนัท ี  ธันวาคม  

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที  

ธนัวาคม  ทงันี งบการเงินงวดประจาํปี  ของบริษทัฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัไดพิ้จารณาแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัทีไดจ้ดัส่งใหแ้ลว้นนั 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบ ในวนันีบริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบัญชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย หากผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประการใด

เกียวกบังบการเงินหรือเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัสามารถซกัถามได ้

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นายสมเกียรติ  สาลีพฒันา  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะ ไดมี้ขอ้ซกัถามดงันี ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที  

บริษทั ลาวชิ แลบบอราทอรี จาํกดั ทาํธุรกิจดา้นไหน มีรายรับอยา่งไร 

นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี CEO ไดต้อบขอ้ซกัถามดงันี บริษทั ลาวชิฯ จดัตงัเพือผลิตสินคา้  ชนิด  คือ ) คอลลาเจน ซึงในส่วน

ของการตลาดเรายงัไม่ไดล้งมือทาํในส่วนนีมากเท่าทีควร ส่วน ) การนาํ Raw material จาก GIFT มาผลิตเป็นสินคา้สาํเร็จรูป ซึงในวนันี

สินคา้ตัวอย่างทีนํามาให้กับผูถื้อหุ้นคือ สบู่ โดยเราผลิตขึนมาเพือบอกกับผูถื้อหุ้นว่า  นอกจากเราจะขายวตัถุดิบโดยตรงแล้ว เรามี

ความสามารถในการนาํวตัถุมาผลิตไดด้ว้ย โดยในปีทีผ่านมา บริษทั ลาวิชฯ มีผลขาดทุนรวมประมาณ  ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายหลกัแบ่ง

ออกเป็น  ส่วน คือ การจา้งบุคลากร  และค่าเสือมของเครืองจกัร ในปีนี มองว่าในการทาํตลาดของ บริษทั ลาวิชฯ นอกจากการผลิตสบู่ 

แลว้ยงัมีตลาดรองรับ ในส่วนของสินคา้สําเร็จรูป และ เรามีตลาดในส่วนนีพอสมควร ในปีนีคาดว่าจะทาํไดดี้ขึน และการทีเราจะเป็นที

ยอมรับในตลาดกลุ่มนีค่อนขา้งใชเ้วลา นอกจากสินคา้  อยา่งนีทีเราทาํไดแ้ลว้ เรายงัมีเครืองจกัรทีสามารถผลิตสินคา้กลุ่ม SUPPLYMENT 
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ไดอี้ก ทงันีหากการเติบโตของสินคา้  อยา่งแรกยงัไม่เติบโตพอ การขยายสินคา้เพมิในอนาคตนนั บริษทัก็ขอทาํใน  ส่วนนีทาํใหภ้าพรวม

ของ บริษทัลาวชิฯ ดีขึนก่อน  

นายสมเกียรติ  สาลีพฒันา  ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นเพิมเติม สําหรับของชาํร่วยทีแจกให้กบัผูถื้อหุ้น วา่ให้เปลียนไปใชค้าํว่า “สินคา้

ตวัอยา่ง” แทน เพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ กลต. 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพมิเติม ประธานฯขอใหที้ประชุมลงคะแนนและใหเ้ลขานุการบริษทันบัคะแนน 

 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบวา่ มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพมิขึน จาํนวน  ท่าน ถือหุน้รวม ,  หุ้น 

ส่งผลใหมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม  ราย จาํนวนหุน้รวมทงัสิน , ,   หุน้ นบัคะแนนไดด้งันี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  80  ราย  มีสิทธิออกเสียงทงัสิน ,199,  เสียง 

- เห็นดว้ย         208,199,984   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนทีงดออกเสียง) 

มติทีประชุม  ทีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม 

2558 

 

วาระท ี   พิจารณาอนุมตัิ จดัสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงาน สําหรับปี  เป็นเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ทีประชุมพิจารณาดงันี บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี  (งบเฉพาะกิจการ) จาํนวน .  ลา้นบาท บริษทั

ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการจดัสรรสํารองเพอืไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  จาํนวน ,990,  บาท ซึงคิด

เป็นอัตราร้อยละ  .   ของกําไรสุทธิประจําปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วนัที  ธันวาคม  เป็นจาํนวน 

17,500,  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  .   ของทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นายพรศกัดิ  ฮอ้ศิริมานนท ์ ไดมี้ขอ้ซักถามดงันี การจดัสรรสาํรองเพือไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย คิดเป็นอตัรา .  ของทุน

จดทะเบียน จะครบตามกฎหมายร้อยละ  มีจาํนวนเหลืออีกเท่าไหร่ 

นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์  ประธานในทีประชุม ได้ตอบขอ้ซักถามดังนี จาํนวนเงินสํารองตามกฎหมายคงเหลืออีก

ประมาณ  ลา้นบาท ถึงจะครบ % ของทุนจดทะเบียน 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพมิเติม ประธานฯขอใหที้ประชุมลงคะแนนและใหเ้ลขานุการบริษทันบัคะแนน 

เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งันี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  80  ราย  มีสิทธิออกเสียงทงัสิน ,199,  เสียง 

- เห็นดว้ย         208,199,984   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนทีงดออกเสียง) 

มติทีประชุม  ทีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิจดัสรรกาํไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปี  เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย

จาํนวน , ,  บาท  
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วาระท ี  พจิารณาอนุมตั ิจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนนิงานปี  

 ประธานฯ แจง้ต่อทีประชุมวา่ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี  (งบเฉพาะกิจการ) จาํนวน .  ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณา

จ่ายเงินปันผลประจาํปี  โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัรา .  บาทต่อหุน้ สาํหรับหุ้นสามญัทีออกจาํหน่าย

แลว้จาํนวน ,686,  หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน ,188, .  บาท คิดเป็นอตัราปันผล .  ของกาํไรสุทธิหลงัหักเงิน

สาํรองตามกฎหมาย ซึงการจ่ายเงินปันผลทีไม่ตรงตามนโยบายปันผลร้อยละ  เนืองจากบริษทัประสงคจ์ะเก็บเงินสดไวเ้พือรองรับการ

ขยายกิจการในอนาคต และกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที  เมษายน  และให้

รวบรวมรายชือตามมาตรา  ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัที  เมษายน  โดย

กาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที  พฤษภาคม   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพมิเติม ประธานฯขอใหที้ประชุมลงคะแนนและใหเ้ลขานุการบริษทันบัคะแนน 

เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งันี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  80  ราย  มีสิทธิออกเสียงทงัสิน ,199,  เสียง 

- เห็นดว้ย         208,199,984   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนทีงดออกเสียง) 

มตทิปีระชุม ทีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหพ้จิารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปี  โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ในอตัรา .  บาทต่อหุ้น  

 

วาระท ี  พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี  

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อทีประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตงั นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที   และ/

หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที   และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 

  แห่งบริษทั สํานกังาน อี วาย จาํกัด  โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึงมีอาํนาจทาํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัฯ 

ประจาํปี  โดยบุคคลดงักล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนของบริษทัฯ 

เท่ากบัอตัราเดิมของปี   เป็นจาํนวนเงิน , .- บาท ต่อปี  และมีค่าตอบแทนของบริษทัย่อยซึงผูส้อบบญัชี และสํานักงานสอบ

บญัชีเดียวกนัเท่ากบั , .- บาท ต่อปีประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพมิเติม ประธานฯขอใหที้ประชุมลงคะแนนและใหเ้ลขานุการบริษทันบัคะแนน 

เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งันี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  80  ราย  มีสิทธิออกเสียงทงัสิน 208,199,984 เสียง 

- เห็นดว้ย         208,199,984  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนทีงดออกเสียง) 

มติทีประชุม ทีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี  ตามที

เสนอ 
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วาระท ี   พจิารณาแต่งตงักรรมการทคีรบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตาํแหน่งอกีวาระ 

ท่านประธานฯ ไดเ้ชิญให้กรรมการซึงเป็นบุคคลทีถูกเสนอชือแต่งตงัเป็นกรรมการอีกวาระหนึงทุกท่าน ออกจากห้องประชุม

ชวัคราว เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มที ตามหลกับรรษทัภิบาลทีดี หลงัจากนนั ไดแ้ถลงต่อทีประชุมวา่ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการทีจะตอ้งออกตามวาระในปี  จาํนวน  ท่านไดแ้ก่ 

 1) นายวรัิช    สุวรรณนภาศรี 

     2) นายพรีพล   สุวรรณนภาศรี   

        3) รศ.ดร.ดลกณิศ    เตง็อาํนวย   

        4) นางสาวสิรัสวดี   สุทธิวรพนัธ์ชยั 

ซึงทงั  ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผูที้มีคุณสมบตัิครบถว้น และ เป็นผูที้เหมาะสมโดยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงันนัคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมพิจารณาอนุมติั 

แต่งตงักรรมการทงั  ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึง และในการลงมติแต่งตงักรรมการทงั  ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

ตามเดิมจะกระทําการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทังนีบริษัทได้จัดส่งประวตัิโดยสังเขปของกรรมการทัง  ท่านให้กับผูถื้อหุ้นดังมี

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ  โดยนาํเสนอประวตัิทงั  ท่านให้ทีประชุมทราบพอสงัเขป 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิมเติม  จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีตอ้งออก

จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกครังหนึง  

เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งันี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  80  ราย   มีสิทธิออกเสียงทงัสิน ,199,  เสียง 

1 .   นายวรัิช สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

- เห็นดว้ย         , ,  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 232 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

2.  นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

- เห็นดว้ย         ,199,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนทีงดออกเสียง) 

3 รศ.ดร.ดลกณิศ เตง็อาํนวย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

- เห็นดว้ย         ,199,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนทีงดออกเสียง) 

4 นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

- เห็นดว้ย         ,199,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนทีงดออกเสียง) 

มติทปีระชุม  ทีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากและคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิให้กรรมการทุกท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนีง 
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วาระท ี   พจิารณาอนุมตักํิาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี  

ประธานฯ เสนอต่อทีประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  ประจาํปี  โดยคาํนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการ

ปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการจึงเสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทนโดยมีรายละเอียดดงันี 

ตาํแหน่ง ค่าเบียประชุม (บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 41,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 21,000 

กรรมการตรวจสอบ 16,000 

กรรมการ 8,000 

โดยอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  มกราคม  เป็นตน้ไป ทงันีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัในปี 

 รวมทงัสินไม่เกิน , ,  บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิมเติมประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษทันับ

คะแนน 

เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งันี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  80   ราย  มีสิทธิออกเสียงทงัสิน ,199,  เสียง 

- เห็นดว้ย         ,199,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

มตทิปีระชุม  ทีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  ตามทีเสนอ 

 

วาระที   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ . ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิมวัตถุประสงค์อีก  ข้อ เพือให้

ครอบคลุมถึงธุรกจิทบีริษัทฯ จะขยายในอนาคต 

ประธานฯ แจง้ให้ทีประชุมทราบ เนืองดว้ยบริษทัไดมี้นโยบายขยายธุรกิจเพิมเติม จึงขอเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณา

แกไ้ขเพมิเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั เพอืรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษทั โดยเพมิวตัถุประสงคข์องบริษทัอีก  ขอ้ ดงันี 

“ประกอบกิจการสํารวจ ขุดเจาะ ผลิตนาํมนั พลงังานไฟฟ้า และพลงังานทดแทนอืนๆ รวมทงัจาํหน่ายพลงังาน นันๆ ให้กับ

หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจและเอกชน เมือไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งแลว้” 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คุณรุจิรา   ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดมี้ขอ้ซักถามดงันีความเป็นมาของการเปลียนแปลงของการแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ . สอดคลอ้งกบัการทีบริษทัฯ จะยา้ยเขา้ SET ดว้ยหรือไม่ 

คุณพีรเจต  สุวรรณนภาศรี ได้ตอบขอ้ซักถามดงันี การเปลียนแปลงวตัถุประสงค์นี บริษทัฯ มองเป็นโอกาสในการลงทุนใน

อนาคต และรวมถึงการเติบโตในวนัขา้งหนา้ หากมี Partner ทีดีทีเก่งในเฉพาะดา้นก็มีส่วนสาํคญัสาํหรับเราในการลงทุนเช่นกนั 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิมเติมประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษทันับ

คะแนน 
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เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งันี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  80   ราย  มีสิทธิออกเสียงทงัสิน ,199,  เสียง 

- เห็นดว้ย         ,199,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

มตทิปีระชุม  ทีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเป็นเอกฉันทอ์นุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ . วา่ดว้ยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยเพิม

วตัถุประสงคอี์ก  ขอ้ เพอืใหค้รอบคลุมถึงธุรกิจทีบริษทัฯ จะขยายในอนาคต 

 

วาระท ี  พจิารณาเรืองอืน  ๆ(ถ้าม)ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นายสมเกียรติ  สาลีพฒันา ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะ ไดม้ีขอ้ซกัถามดงันี ใน ปี  ทางผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ใน

ธุรกิจอยา่งไร 

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงันี ขอชีแจงในส่วนของโครงสร้างรายไดใ้นส่วนที  

ส่วนเคมีภณัฑ์วตัถุดิบ เศรษฐกิจทีเกิดขึนในปี  คนทวัไปอาจมองว่าค่อนขา้งตกตาํหรือแย่ แต่สําหรับบริษทัฯถือว่าเป็นโอกาสทีดี 

ในช่วง  เดือนทีผ่านมา เราไดเ้ขา้ไปคุยกบัผูผ้ลิตเกียวกบัเครืองสําอางไดม้ากขึน รายไดแ้รกขององค์กร ทาํยงัไงก็ได้ให้มีกาํไรมากขึน 

ภายใตต้น้ทุนเดิม ฐานลูกคา้เดิมเป็นหลกั เรามนัใจในการเจริญเติบโตในส่วนนี ส่วนที  จุดบกพร่อง คือ ส่วนของ บริษทัลาวชิฯ ปีนีเราจะ

ประคองเพือไม่ใหเ้กิดการขาดทุน และหาผูช้าํนาญทางการตลาดเขา้มาดาํเนินงาน  ส่วนที  คือ การลงทุน เรายงัมีกาํไรอยา่งสมเหตุสมผล 

ส่วนที  ส่วนพลงังานทดแทน ทางบริษทัฯยงัไม่มนัใจวา่จะไดห้รือไม่  แต่การเขา้ SET ก็แสดงความมนัใจของฝ่ายบริหารไดใ้นระดบัหนึง 

ทีมนัใจในส่วนของ partner  ภายใน  เดือนขา้งหน้าก็ทราบความชดัเจนในส่วนนี ในฐานะฝ่ายบริหารไม่อยากให้ตงัความหวงัในขอ้ที  

และ  เพราะยงัหาขอ้มูลทีมนัใจไม่เพียงพอ แต่ส่วนที  มีโอกาสเติบโตขึนเรือยๆ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพมิเติม ประธานฯจึงขอปิดประชุมเวลา .  น. 

 

 

 

ลงชือ…………………………….……ประธานทีประชุม 

 (นายเจษฎาวฒัน์     เพรียบจริยวฒัน์) 

 

 

ลงชือ............................................ผูบ้นัทึกการประชุม 

         (นางสาวปิยธิดา  สุวรรณชนะ)  


