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เอกสารแนบ 1 
เอกสารประกอบวาระที ่2 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ของ 
บริษัท แกรทททูิด อนิฟินิท จ ากดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเม่ือวนัองัคำรท่ี 18 เมษำยน พ.ศ.2560 เร่ิมประชุมเม่ือเวลำ 09.30 น. ณ หอ้งป่ินเกลำ้ 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยลั ซิต้ี (ป่ินเกลำ้)  
เลขท่ี 800  ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ  เขตบำงพลดั กรุงเทพฯ 10700  โดยมีนำยเจษฏำวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธำนกรรมกำร ท ำ
หนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม นำงกมลสรวง อุดมเดช เลขำนุกำรบริษทั ไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ร่วมประชุม มีจ ำนวน 10 
ท่ำน ดงัน้ี คือ 

1. นำยเจษฏำวฒัน ์  เพรียบจริยวฒัน์  ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

2. นำยกนัต ์   อรรฆยว์รวทิย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

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

4. นำงสำวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  

5. นำยพีรเจต  สุวรรณนภำศรี กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

6. นำงสำวสุธิดำ  สุวรรณนภำศรี กรรมกำร 

7. นำงสำวปิยะนนัท ์  สุวรรณนภำศรี กรรมกำร 

8. นำยพีรพล  สุวรรณนภำศรี กรรมกำร 

9. นำยกำรุณ  ศรีวจิิตรำนนท ์ กรรมกำร 

10. ดร.วษิณุ   มีอยู ่  กรรมกำร 

 ทั้งน้ีกรรมกำรบริษทัอีก 2 ท่ำนท่ีติดภำรกิจไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมในวนัน้ีได ้ประกอบดว้ย 1) นำยวรัิช สุวรรณนภำศรี 2) นำง
กำญจนำ สุวรรณนภำศรี หลงัจำกนั้นเลขำนุกำรบริษทัไดก้ล่ำวแนะน ำ ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชี จำกบริษทั ส ำนกังำน 
อี วำย จ ำกดั  

เลขำนุกำรบริษทัแจง้วำระกำรประชุม วธีิกำรลงคะแนน วธีิกำรนบัคะแนน และขอ้ควรทรำบอ่ืนๆ ใหท่ี้ประชุมรับทรำบ พร้อมทั้ง
ขออำสำสมคัรผูถื้อหุน้อยำ่งนอ้ย 2 ท่ำน เพ่ือร่วมเป็นสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนนในแต่ละวำระเพ่ือใหเ้กิดควำมโปร่งใสในกำรนบัคะแนน 
ในคร้ังน้ีไม่มีอำสำสมคัร (ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้) เขำ้เป็นสักขีพยำนกำรนบัคะแนน คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยให้
ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทัรับหนำ้ท่ีในกำรนบัคะแนนในแต่ละวำระ 

ประธำนท่ีประชุมแจง้จ ำนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะร่วมประชุมนบัได ้รวม 63 รำย  จ ำนวนหุ้นรวม 191,581,294 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 63.29 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ จึงกล่ำวเปิดกำร
ประชุม เวลำ 09.30 น. และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดงัน้ี 
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วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
 เร่ืองท่ีประธำนแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ ในปีน้ีเม่ือไม่มีประเดน็เร่ืองใด และไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม 
ประธำนฯขอใหเ้ลขำนุกำรบริษทัด ำเนินกำรต่อ เลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้ใหท้รำบวำ่ วำระน้ีไม่มีกำรลงคะแนนเสียงโดยในวำระน้ีไม่มีกำร
ลงคะแนนเสียง 
  
วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัที ่19 เมษายน 2559 

ประธำนแจง้ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2559  ตำมเอกสำร
ท่ีแนบ 1 ท่ีจดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ กล่ำวให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้เลขำนุกำรบริษทันับ

คะแนน 
เลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้ให้ทรำบวำ่ มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 4 ท่ำน ถือหุ้นรวม 27,044 หุน้ 

ส่งผลใหมี้ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม 67 รำย จ ำนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 191,608,338 หุน้ นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม  67  รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 191,608,338  เสียง 

- รับรอง         191,608,338 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่รับรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559  เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2559 
 
วาระที ่3  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 รายงานประจ าปี 2559 
 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้นำยพีรเจต สุวรรณนภำศรี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นผูแ้ถลงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในปี 
2559 ใหท่ี้ประชุมทรำบ ดงัน้ี  
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งบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงันี ้
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 

                นำยศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตวัเอง ไดมี้ขอ้ซกัถำม 4 ขอ้ ดงัน้ี 1)เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทเป็นเจำ้หน้ีอะไรแลว้บริษทัมีไว้
ท ำไม 2)เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทมีดอกเบ้ียหรือไม่ 3)ปีท่ีแลว้บริษทัมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนประมำณหกแสน แต่พอมำปีน้ีเกิดกำรขำดทุน  จึง
อยำกทรำบวำ่ขำดทุนจำก ทรัสตรี์ซีทหรือไม่ 4) รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือในเป็นมูลค่ำสุทธิ พ่ึงมีกำรติดลบประมำณ  
ส่ีแสน กำรปรับมูลค่ำคงเหลือคืออะไร 
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 นำยพีรเจต สุวรรณนภำศรี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมดงัน้ี 1) เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทเกิดจำกกำรท่ีบริษทัซ้ือสินคำ้
จำกผูข้ำยต่ำงประเทศดว้ยเครดิตเทอม พอมำถึงเมืองไทย บริษทัก็ไม่อยำกช ำระเป็นเงินสด บริษทัก็น ำสินคำ้นั้นๆไปวำงประกนักบัทำง
ธนำคำร ถึงเรียกวำ่เจำ้หน้ีทรัสตรั์ซีท ส่วนเครดิตท่ีบริษทัไดป้ระมำณ 6 เดือน หลงัจำกนั้นเม่ือบริษทัท ำธุรกรรมทำงธุรกิจ ท ำกำรขำย เก็บ
เงินไดแ้ลว้ บริษทัก็น ำเงินมำช ำระ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในตวัสินคำ้เป็นหลกั ก็จะมีกำรข้ึนๆลงๆ 2) มีดอกเบ้ีย แลว้แต่วำ่
บริษทัจะรับภำระดว้ยสกุลเงินแบบไหน ถำ้ท ำเป็นเงินดอลลำร์อัตรำดอกเบ้ียก็จะถูก  ถำ้ท ำเป็นเงินบำทอตัรำดอกเบ้ียก็จะแพง ข้ึนอยูก่บั
ทำงกำรเงินพิจำรณำตำมสภำวะนั้น ถำ้สมมุติในสภำวะนั้นบริษทัมองว่ำดอกเบ้ียบำทสูง บริษทัก็ไปวำงเป็นเงินดอลลำร์ ก็ตอ้งท ำเป็น 
Forward ให้ดี เพรำะวำ่ก็มีควำมเส่ียงของดอลลำร์อ่อนค่ำหรือแขง็ค่ำ 3) ทรัสตรี์ซีทก็เป็นส่วนหน่ึง ทำงบริษทัมีกำรขำยตรง โดยไม่ไดผ้ำ่น
สินเช่ือธนำคำรก็มี เช่น Supplier ใหเ้ครดิตตรงกบับริษทัมำเลย 3 เดือน 6 เดือน ก็มี บริษทัก็ตอ้งมำบริหำรควำมเส่ียงอีกแบบหน่ึง แต่ก็มีเป็น
ลกัษณะท่ีคลำ้ยๆกนัในกำรดูอตัรำแลกเปล่ียนเป็นหลกั 4) มำจำกกำรดอ้ยค่ำของสินคำ้ส่วนใหญ่ หรือมีกำรปรับมูลค่ำของสินคำ้ท่ีมีอยู่และ
ยงัไม่ขำย เช่น ซ้ือสินคำ้มำ 1 อยำ่ง 100 บำท ขำยยงัไม่ทนัหมด รำคำขำยก็ลดลงอยำ่งเห็นไดช้ดั หรือกำรปริมำณกำรขำยท่ีนอ้ยลง ส่วนฝ่ัง
บริหำรมีควำมกงัวลวำ่ถำ้บริษทัขำยไปเร่ือยๆสินคำ้อำจจะขำดทุน จึงซ้ือแลว้ค่อยๆขำย 

นำยสมเกียรติ  สำลีพฒันำ  ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตวัเองและผูรั้บมอบฉันทะ ไดมี้ขอ้ซกัถำม ดงัน้ี กำรเติบโตของธุรกิจบริษทัใน 4 กลุ่ม 
บริษทัในปีท่ีผำ่นมำ เติบโตในกลุ่มไหนมำกท่ีสุด 

นำยพีรเจต สุวรรณนภำศรี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมดงัน้ี กลุ่มแรก HPC Home care Personal Care Cosmaetic 
กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีบริษทัวำงเป้ำไว ้3 ปีท่ีแลว้ในกำรเติบโต แลว้ก็เติบโตต่อเน่ืองดว้ยดี กำรท ำก ำไรในภำพรวม กลุ่มน้ีก็สำมำรถท ำก ำไรได้
สม ่ำเสมอ เป็นก ำไรท่ีดี บริษทัก็ยงัคง Focus กลุ่มน้ีอยู ่แต่วำ่อำจจะตอ้งเปล่ียนของลกัษณะกำรท ำงำน จำกเดิมท่ีเป็นอุตสำหกรรมมำกๆ และ
ก็พยำยำมพฒันำใหก้ลุ่มน้ีไปไดไ้กลอีก แต่คงไม่ท ำรำยไดเ้พ่ิมข้ึน โดยท่ีสินคำ้เป็นแค่วตัถุดิบก็น ำกลุ่มน้ีไปท ำอยำ่งอ่ืนต่อ มีกำรเพ่ิม  Value 
ในกำรขำย ใหมี้ควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึนในกำรท ำก ำไร 

นำงสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตวัเอง ไดมี้ขอ้ซกัถำม ดงัน้ี เร่ืองของกำรลงทุน คุณพีรเจตบริหำรเอง ตดัสินใจเอง มี
กำรกลัน่กรองโดยผำ่นบอร์ดหรือไม่ 

นำยพีรเจต สุวรรณนภำศรี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมดงัน้ี  เร่ืองกำรลงทุนบอร์ดมีขอ้เสนอแนะมำเป็นจ ำนวน
มำก ใชร้ะยะเวลำของกำรปรับปรุงนโยบำยมำหลำยรอบมำกในส่วนบริหำรทั้งหมด ในกำรซ้ือกำรขำยท่ีผ่ำนมำท ำให้เกิดเสถียรภำพของ
กำรท ำรำยได ้

นำยนฤชิต แต่งสวน ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดมี้ขอ้ซกัถำม ดงัน้ี บริษทั ลำวชิ แลบบอรำทอรี จ ำกดั ปีน้ีคำดกำรณ์ก ำไรสุทธิ ก่ี เปอร์เซ็น 
นำยพีรเจต สุวรรณนภำศรี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดต้อบขอ้ซักถำมดงัน้ี  ตวัเลขของ บริษทั ลำวิช แลบบอรำทอรี จ ำกดั  

เปรียบเสมือน เขำคือสินคำ้อีกกลุ่มหน่ึงของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั(มหำชน) (GIFT) เพรำะ GIFT ถือหุน้บริษทั ลำวชิ แลบบอรำ
ทอรี จ ำกัด อยู่ 99% มีผลต่องบ GIFT ในภำพรวมบริษทัประมำณกำรธุรกรรมระหว่ำง GIFT กับ บริษทั ลำวิช แลบบอรำทอรี จ ำกัด 
ประมำณ 30-50 ลำ้นบำทในปีน้ี แต่ในส่วนธุรกิจทัว่ไป ก็ท ำก ำไรไดส้ดัส่วน ใกลเ้คียงเดิม 20-24 %  

ในส่วนของ บริษทั ลำวิช แลบบอรำทอรี จ ำกดั จะเป็นส่วนในกำรรับจำ้งผลิต ในกำรภำพรวม บริษทัเอำตวัเลขวตัถุดิบบวก งำน
รับจำ้งบวกรำยไดข้องกำรขำย  บริษทัใชเ้วลำในกำรปรับปรุง กำรผลิต สร้ำงมำตรฐำนกำรผลิตให้ดีกว่ำเดิม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมไปสู่
ตลำดผูบ้ริโภคท่ีสมบูรณ์มำกกวำ่น้ี 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯขอใหเ้ลขำนุกำรบริษทัด ำเนินกำรต่อ 
เลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้ใหท้รำบวำ่ วำระน้ีไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 ประธำนฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2559 ทั้งน้ี งบกำรเงินงวดประจ ำปี 2559 ของบริษทัฯ ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี และคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ลว้นั้น 
 ประธำนฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทรำบ ในวนัน้ีบริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมดว้ย หำกผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประกำรใด
เก่ียวกบังบกำรเงินหรือเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัสำมำรถซกัถำมได ้

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและใหเ้ลขำนุกำรบริษทันบัคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้ใหท้รำบวำ่ มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 65 ท่ำน ถือหุน้รวม 16,497,333 

หุน้ ส่งผลใหมี้ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม 132 รำย จ ำนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 208,105,671 หุน้ นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม  132  รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 208,105,671  เสียง 
- เห็นดว้ย         208,105,671 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมตั ิจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2558 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 

ประธำนฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมพิจำรณำดงัน้ี บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2559 (งบเฉพำะกิจกำร) จ ำนวน 107.32 ลำ้นบำท 
บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำกำรจดัสรรส ำรองเพื่อไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  จ ำนวน 5,500,000 บำท 
ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละ  5.13  ของก ำไรสุทธิประจ ำปี ส่งผลให้บริษทัฯ มีเงินส ำรองตำมกฎหมำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เป็นจ ำนวน 
23,000,000 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ  5.07  ของทุนจดทะเบียน 

กำรลงมติ วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและใหเ้ลขำนุกำรบริษทันบัคะแนน 
เลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้ให้ทรำบวำ่ มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 8 ท่ำน ถือหุ้นรวม 69,298 หุน้ 

ส่งผลใหมี้ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม 140 รำย จ ำนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 208,174,969 หุน้ นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
 
เลขำนุกำรบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม    140  รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 208,174,969  เสียง 

- เห็นดว้ย       208,174,969 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์ 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตั ิจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2559 
 ประธำนฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ มีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2559 (งบเฉพำะกิจกำร) จ ำนวน 107.32 ลำ้นบำท จึงเห็นควรเสนอให้
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัรำ 0.135 บำทต่อหุ้น ส ำหรับหุ้นสำมญัท่ี
ออกจ ำหน่ำยแลว้จ ำนวน 302,686,717 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวน 40,862,706.80 บำท คิดเป็นอตัรำปันผล 40.13 ของก ำไรสุทธิหลงั
หกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย และก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 และให้
รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ ตลำดหลกัทรัพยโ์ดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2560 
 ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 

นำยฮั้งไซ่ อคัรวสกลุ จำกชมรมผูถื้อหุน้ไทย ไดฝ้ำกเร่ืองกำรจ่ำยเงินปันผล ไวด้งัน้ีวำ่กำรท่ีบริษทัข้ึนเคร่ืองหมำย(XD) หลงัจำกมี
มติประชุมผูถื้อหุ้นไปแลว้เป็นประโยชน์ต่อบริษทัจดทะเบียนเป็นหลกัเร่ืองจริยธรรม เป็นส่ิงท่ีชมรมผูถื้อหุ้นไทยท่ีอยูใ่ตส้มำคมผูถื้อหุ้น
ไทยนั้นรณรงคเ์ร่ืองของจริยธรรมเป็นส ำคญัของกำรพิจำรณำจ่ำยปันผลของผูถื้อหุน้หลงัจำกมีมติจำกผูถื้อหุน้แลว้ และฝำกบริษทัฯพิจำรณำ
เร่ืองเงินลงทุนท่ีเรำมีเงินสดจ ำนวนมำก ฝำกคณะกรรมกำรบริหำรช่วยพิจำรณำในส่วนกำรลงทุนในธุรกิจ เพรำะเช่ือว่ำวิกฤติของโลก
อำจจะเกิดข้ึน ถำ้บอร์ดพิจำรณำส่วนน้ีแลว้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยำ่งมหำศำล 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและใหเ้ลขำนุกำรบริษทันบัคะแนน 
เลขำนุกำรบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม  140  รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 208,174,969 เสียง 

- เห็นดว้ย         208,174,969 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์ 
 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ประธำนฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมพิจำรณำและอนุมติัแต่งตั้ง นำงชลรส สันติอศัวรำภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  4523 และ/
หรือ นำงสำวศิรำภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3844  และ/หรือ นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 
3930  แห่งบริษทั ส ำนกังำน อี วำย จ ำกดั  โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจท ำกำรตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของบริษทัฯ 
ประจ ำปี 2560 โดยบุคคลดงักล่ำวมีควำมเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ โดยมีค่ำตอบแทนของบริษทัฯ 
เป็นจ ำนวนเงิน 1,060,000.- บำท ต่อปี  และมีค่ำตอบแทนของบริษทัยอ่ยซ่ึงผูส้อบบญัชี และส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกนัเท่ำกบั 390,000.- 
บำท ต่อปีประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนและใหเ้ลขำนุกำรบริษทันบัคะแนน 
เลขำนุกำรบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม  140  รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 208,174,969 เสียง 
- เห็นดว้ย         208,174,969  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2559 ตำมท่ี
เสนอ 
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วาระที ่8  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 
ท่ำนประธำนฯ ไดเ้ชิญให้กรรมกำรซ่ึงเป็นบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึงทุกท่ำน ออกจำกห้องประชุม

ชัว่ครำว เพ่ือเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถำมขอ้มูลต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเต็มท่ี ตำมหลกับรรษทัภิบำลท่ีดี หลงัจำกนั้น ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวำ่ 
ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกตำมวำระในปี 2560 จ ำนวน 4 ท่ำนไดแ้ก่ 

 1) นำงกำญจนำ    สุวรรณนภำศรี 
     2) นำยพีรเจต  สุวรรณนภำศรี   
        3) นำยกำรุณ    ศรีวจิิตรำนนท ์  
        4) ดร.วษิณุ   มีอยู ่

ทัง่น้ีบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั ตำมแนวทำงท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และ 

ตลำดหลกัทรัพยฯ์ก ำหนด และปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และบริษทัได้
สอบถำมควำมสมคัรใจของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ และสอบถำมควำมจ ำนงของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่เพ่ือเสนอช่ือกรรมกำร
ตวัแทน โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองก่อนน ำเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร โดยได้
พิจำรณำจำก คุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรท่ีไดก้ ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั  
 ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระในปี 2560 ทั้ง 4 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง 

เลขำนุกำรบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม  140 รำย   มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 208,174,969 เสียง 

1 .   นำงกำญจนำ สุวรรณนภำศรี กรรมกำร 

- เห็นดว้ย         208,174,969 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
2.  นำยพีรเจต สุวรรณนภำศรี กรรมกำร 

- เห็นดว้ย         208,174,969 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
3 นำยกำรุณ   ศรีวจิิตรำนนท ์ กรรมกำร 

- เห็นดว้ย         208,174,969 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 

4 นำยวษิณุ   มีอยู ่ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

- เห็นดว้ย         208,174,969 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกและคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมติัให้กรรมกำรทุกท่ำนกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอีกวำระหน่ีง 
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วาระที ่9  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2560 
ประธำนฯ เสนอต่อท่ีประชุมพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวสอบและกรรมกำรอิสระ ประจ ำปี 

2560 โดยค ำนึงถึงภำระควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร จึงเสนอใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท/เดือน) 

ปี 2559 ปี 2560 
ประธำนกรรมกำร 41,000 43,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 21,000 23,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 16,000 18,000 
กรรมกำร 8,000 10,000 

 
โดยอตัรำค่ำตอบแทนดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัในแต่

ละปีรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,100,000 บำท 
ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติมประธำนฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงมติและให้เลขำนุกำรบริษทันบั

คะแนน 
เลขำนุกำรบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม  140 รำย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 208,174,969 เสียง 

- เห็นดว้ย         199,016,869 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.60 
- ไม่เห็นดว้ย        9,158,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.40 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเสียงขำ้งมำก 
 
วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธำนฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
นำยสมเกียรติ  สำลีพฒันำ ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะ ไดมี้ขอ้ซักถำมดงัน้ี ใน ปี 2560 บริษทัตั้งเป้ำหมำยกำร

เติบโตไวอ้ยำ่งไร 
นำยพีรเจต สุวรรณนภำศรี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดต้อบขอ้ซักถำมดงัน้ี 1) ในส่วนรำยได ้วำงไวป้ระมำณ 10% จำกเดิม 

ประมำณ 850,000,000 บำท ในสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่แลว้จะมำจำกงำนของ บริษทั ลำวชิ  แลบบอรำทอรี จ ำกดั โรงงำน บริษทั ลำวิช  
แลบบอรำทอรี จ ำกดั ท ำ OEM ให้กบักลุ่มลูกคำ้แบ่งเป็น 1) กลุ่มลูกคำ้ท่ีมีขนำดใหญ่ ท่ีตอ้งกำรท ำผลิตภณัฑจ์ ำนวนมำกๆ 2)OEM ให้กบั
ลูกคำ้ขนำดเล็ก หรือ SME ในลกัษณะของกำรผลิตสินคำ้ออกมำคลำ้ยๆ intermediate คือกำรซ้ือของจำกเรำไป และก็ไปแต่งแตม้เติมสีสนั 
3) กลุ่มสุดทำ้ย OEM ให้กบั Gift ซ่ึง Gift ก็จะมีแบรนด ์ออกมำในช่วงปลำยไตรมำส 2  1 แบรนด์ส ำหรับ แบรนดท่ี์จะออกภำยในไตรมำส 
2 ก็จะเป็น skincare ระดบัพร่ีเม่ียม และระดบักลำง และออก Supplement ในไตรมำสท่ี 3 ท่ีเป็นแบรนด์ของตวัเอง 3 ตวั ส ำหรับกำรผลิต
ของสกินแคร์ก็ยงัมีเคร่ืองจกัรผลิตขวดพลำสติกอยู่ดว้ย เพรำะ ฉะนั้นแนวทำงของ OEM ของ บริษทั ลำวิช  แลบบอรำทอรี จ ำกดั ก็จะ
พยำยำม OEM ให้ตวัเองมีควำมสำมำรถในกำรผลิตในทุกๆส่วน ไม่ใช่เฉพำะในส่วนของเคมีภณัฑ์อย่ำงเดียว ในส่วนของภำชนะหรือ
แมก้ระทัง่ในส่วนของหีบห่อต่ำงๆ บริษทัอำจจะตอ้งกำรเวลำในกำรเรียนรู้บำ้งในส่วนของเคร่ืองจกัรใหม่ๆ ในส่วนน้ีจะเป็นภำพกวำ้งๆ
ของ Gift ท่ีจะเติบโตในอีก 3ปี ขำ้งหนำ้ บริษทัจะกำ้วเขำ้สู่ตลำดผูบ้ริโภค ในตลำดของ Finish product ถำ้ทำงบริษทัถึงตั้งแต่ วตัถุดิบ บริษทั
เป็นผูผ้ลิต บริษทัเป็นผูท้  ำกำรตลำดเอง หรือแมก้ระทัง่บำงส่วนท่ีบริษทัมีช่องทำง ไปไดเ้อง ในตวัตลำดออนไลน์ทั้ง Facebook , Instagram 
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บริษทัก็อยำกท ำไดเ้อง ในส่วนช่องทำงอ่ืนๆก็จะหำจงัหวะโอกำสไดข้ยบัขยำยกนัเพ่ิมเติม ในส่วนน้ีเป็นภำพรวมของ Gift อีก 3-5 ปี ก็ยงัจะ
พยำยำมเกำ้วเขำ้สู่ตลำดผูบ้ริโภคเป็นหลกั ส่วนโปรเจคอ่ืนๆในลกัษณะใกลเ้คียงก็มีโครงกำรท่ีเรำสนใจเพ่ิมเติมอีก 1-2 โครงกำร บำงส่วน
อำจไม่ไดมี้ควำมเก่ียวขอ้งบำงส่วนก็มีควำมเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมอยูบ่ำ้ง 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯจึงขอปิดประชุมเวลำ 12.10 น. 
 
 

 
ลงช่ือ…………………………….……ประธำนท่ีประชุม 

          (นำยเจษฎำวฒัน์     เพรียบจริยวฒัน์) 
 
 
ลงช่ือ...........................................ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
        (นำงสำวอรพินธ์ โพธิสิทธ์ิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


