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เอกสารแนบ 1 

เอกสารประกอบวาระที ่2 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

ของ 

บริษัท แกรทททูิด อนิฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2561 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 เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม มีจาํนวน 9 ท่าน ดงัน้ี คือ 

1. นายเจษฏาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายกนัต ์   อรรฆยว์รวิทย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. รศ.ดร.ดลกณิศ  เต็งอาํนวย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพนัธ์ชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

5. นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

6. นายการุณ  ศรีวิจิตรานนท ์ กรรมการ 

7. นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

8. นางสาวปิยะนนัท ์  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

9. นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

ทั้งน้ีกรรมการบริษทั อีก  3  ท่านท่ีติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีได ้ ประกอบดว้ย  1) นายวิรัช  สุวรรณนภาศรี       
2) นางกาญจนา   สุวรรณนภาศรี    3)  ดร.วิษณุ มีอยู่    หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัไดก้ล่าวแนะนาํ ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัทฯ 

และผูส้อบบญัชี จากบริษทั สาํนกังาน อี วาย จาํกดั  
เลขานุการบริษทัแจง้วาระการประชุม วิธีการลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน และขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมรับทราบ พร้อมทั้ง

ขออาสาสมคัรผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 2 ท่าน เพ่ือร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน 

ในคร้ังน้ีไม่มีอาสาสมคัร (ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น) เขา้เป็นสักขีพยานการนับคะแนน คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้

ฝ่ายเลขานุการบริษทัรับหนา้ท่ีในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชุมแจง้จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะร่วมประชุมนับได ้รวม 65 ราย  จาํนวนหุ้นรวม 211,001,669  หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 69.95 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ จึงกล่าวเปิดการ

ประชุม เวลา 09.30 น. และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี  

 

วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  

 เร่ืองท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 1 เร่ือง คือ ความคืบหนา้เก่ียวกบันโยบายการเขา้ร่วมองคก์รเอกชนต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ซ่ึง

บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้ร่วมองคก์รดงักล่าว และไดแ้สดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ตอนน้ี

อยูใ่นระหว่างการประเมินตนเองและดาํเนินการจดัทาํเอกสารอา้งอิง ตามขอ้กาํหนด  ซ่ึงวางแผนจะดาํเนินการให้เร็วท่ีสุด เพ่ือยืน่ขอรับรอง

ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย   

วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ  ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม   
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วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัที ่18 เมษายน 2560 

ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560  ตามเอกสาร

ท่ีแนบ 1 ท่ีจดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าวให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทนับ

คะแนน 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบว่า มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 10 ท่าน ถือหุ้นรวม 10,314,657 

หุ้น ส่งผลให้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 75 ราย จาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 221,316,326 หุ้น นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม         75  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 221,316,326 เสียง 

- รับรอง         221,316,326 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 

- ไม่รับรอง          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 

- งดออกเสียง          0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

         - บตัรเสีย           0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ       0 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560  เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2560 

 

วาระที ่3  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 รายงานประจําปี 2560 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 

2560 ให้ท่ีประชุมทราบ ดงัน้ี  

งบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงสรุปสาระสําคญั ดังนี ้
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นายธาริน  อนันต์โรจน์วงศ ์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตวัเอง ไดมี้ขอ้ซักถาม ดงัน้ี  อยากทราบเหตุผลทาํไมกาํไรสุทธิลดลง  ทั้งๆ ท่ีกาํไร

ขั้นตน้เพ่ิมข้ึน? 

 นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี  ในส่วนน้ีเป็นเร่ืองของพอร์ทลงทุน ในปี 2559 เห็น

ตวัเลขข้ึนมาค่อนขา้งมีกาํไร   กาํไรสุทธิตวัเลขอยูท่ี่ 105.52 มีพอร์ทลงทุนกาํไรประมาณ  24 ลา้น ก่อนภาษี  แต่ในปีท่ีผา่นมาพอร์ทลงทุนมี

กาํไร เพียงแค่ 10-12 ลา้น หายไปคร่ึงหน่ึง ก็เลยมีผลกบักาํไรสุทธิ  ดูเหมือนกบัท่ีผูถื้อหุ้นถามมา กาํไรขั้นตน้ดูดี แต่ท่าจบตวัเลขออกมาไม่ดี

เท่า   เป็นเร่ืองของพอร์ทลงทุนเป็นหลกั ว่าง่ายๆ ปี 59 กบัปี 60 กาํไรของพอร์ทลงทุนหายไปคร่ึงหน่ึง ประมาณ 12-13 ลา้น ก่อนภาษี 

คุณพีรเจต เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้

เลขานุการบริษทัดาํเนินการต่อ 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบว่า วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 ทั้งน้ี งบการเงินงวดประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัไดพิ้จารณาแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งให้แลว้นั้น 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบ ในวนัน้ีบริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย หากผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประการใด

เก่ียวกบังบการเงินหรือเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัสามารถซกัถามได ้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษทันบัคะแนน 

 เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 75 

ราย   จาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 221,316,326 หุ้น นบัคะแนนไดด้งัน้ี 
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ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  75  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 221,316,326 เสียง 

- อนุมติั         221,316,326 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่อนุมติั  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ       0 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตั ิจัดสรรกาํไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับปี 2560 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมพิจารณาดังน้ี บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสําหรับปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ) จาํนวน 101.70 ลา้นบาท 

บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาการจดัสรรสาํรองเพ่ือไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  จาํนวน 5,100,000 บาท 

ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ  5.01  ของกาํไรสุทธิประจาํปี ส่งผลให้บริษทัฯ มีเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นจาํนวน 

28,100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  6.19  ของทุนจดทะเบียน 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษทันบัคะแนน 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบว่า มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 6 ท่าน  ถือหุน้รวม  

1,090,384 หุ้น ส่งผลให้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 81 ราย จาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 222,406,710  หุ้น นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

 

เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม    81 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 222,406,710  เสียง 

- อนุมติั       222,406,710   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่อนุมติั  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ  0 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์ 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 

 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า มีกาํไรสุทธิสําหรับปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ) จาํนวน 107.70 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้

พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัรา 0.2059 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามญัท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้จาํนวน 341,732,217 หุ้น รวมกบัหุ้นสามญัท่ีรอจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบความสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (GIFT-W1) จาํนวน 71,079,506  รวมจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมด  412,811,723 หุ้น  รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

จาํนวน 84,997,933.77 บาท คิดเป็นอตัราปันผล 87.99% ของกาํไรสุทธิหลงัหักเงินสาํรองตามกฎหมาย และกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อ

หุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561  โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 

2561 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษทันบัคะแนน 
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เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบว่า มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 3 ท่าน ถือหุน้รวม  1,007  หุ้น 
ส่งผลให้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 84 ราย  จาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 222,407,717 หุ้น  นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  84  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 222,407,717 เสียง 

- อนุมติั         222,407,717 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่อนุมติั  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ  0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์ 

 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวอิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7480 

และ/หรือ นางสาวสุพรรณี  ตริยานนัทกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4498  และ/หรือ นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 5423  แห่งบริษทั สาํนกังาน อี วาย จาํกดั  โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจทาํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั

ฯ ประจาํปี 2561  โดยบุคคลดงักล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนของบริษทั

ฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,350,000 บาท ต่อปี  และมีค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ยซ่ึงผูส้อบบญัชี และสาํนกังานบญัชีเดียวกนัเท่ากบั 440,000 บาท 

ต่อปี  ส่วนอีก 1 บริษทัย่อยอยู่ระหว่างผูส้อบบญัชีพิจารณาค่าสอบบญัชีเน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวพ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนธนัวาคม 2560  

สาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าว ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นจาํนวน 7 ปี ต่อเน่ือง 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษทันบัคะแนน 

เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 84 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 222,407,717 เสียง 

- อนุมติั          222,407,717 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่อนุมติั            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ  0 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์

 

วาระที ่8  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตาํแหน่งอกีวาระ 

ท่านประธานฯ ไดเ้รียนเชิญ รองศาสตราจารย ์ดร.ดลกณิศ  เต็งอาํนวย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานใน

การดาํเนินการประชุมแทน เน่ืองจากประธานกรรมการบริษทัครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง และให้กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงทุกท่าน ออกจากห้องประชุมชัว่คราว เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี   

กรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระในปี 2561 จาํนวน 4 ท่านไดแ้ก่ 

 1) เจษฎาวฒัน์    เพรียบจริยวฒัน์ 

     2) นายกนัต ์  อรรฆยว์รวิทย ์  

        3) นายสุธิดา    สุวรรณนภาศรี   

        4) นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี 
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ทั้งน้ีบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ตามแนวทางท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และบริษทัไดส้อบถาม

ความสมคัรใจของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ และสอบถามความจาํนงของผูถื้อหุ้นรายใหญ่เพ่ือเสนอช่ือกรรมการตวัแทน โดย

คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองก่อนนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยไดพิ้จารณาจาก 

คุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้าํหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นายณฏัฐาพงศ ์ ศิริคุโณปการ  ผูรั้บมอบฉนัทะ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ไดมี้ขอ้ซกัถามดงัน้ี 

ท่านไดมี้การหารือกนัในเร่ืองของกรรมการอิสระในกรณีท่ีปฏิบติังานเกินวาระ 9 ปี ว่ามีนโยบายหรือมีการวางระยะเวลาไว้

อยา่งไร เพ่ือจะให้มัน่ใจว่าคงความเป็นอิสระ?  

 

ท่านประธานฯไดเ้รียนเชิญ  คุณพีรเจต  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม  

นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี   

เป็นเร่ืองท่ีหลายๆ บริษทัคงเจอปัญหาหรือขอ้ติดขดัในกฎระเบียบขอ้น้ี ซ่ึงจริงๆ ผมมองเร่ืองความเป็นอิสระมาตลอด แมก้ระทัง่

ภาพของคณะกรรมการท่ีทาํงานร่วมกนัจริงๆ   ส่วนตวัมีมุมมองเร่ืองน้ีอยากจะดาํเนินการตามกฎ เพียงแต่ว่าในบางมุมการสรรหากรรมการ

ท่ีมีความเหมาะสม  ความเหมาะสมในท่ีน้ี คือ 1. มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม  2. ความเขา้ใจต่อองคก์ร  และสุดทา้ยตอ้งมีความเขา้ใจต่อทีมงาน 

การร่วมมือ การทาํงานร่วมกนัดว้ยดี  ในส่วนน้ีทาํให้มองถึงประโยชน์ของการดาํรงกรรมการบางท่าน  แมว้่ากรรมการบางท่านอาจจะมีการ

ดาํรงตาํแหน่งเกินระยะเวลาท่ีกาํหนด แต่ส่วนตัวมีการแยกแยะมาตลอดว่าอะไรเป็นเร่ืองของบริษัท อะไรเป็นเร่ืองส่วนตวั  และใน

กฎระเบียบต่างๆ ยงัคงความเขม้งวด  โดยเฉพาะกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบท่ีน่ีค่อนขา้งจะเขม้งวดมาก  ซ่ึงมีความพึงพอใจแมว้่า

จะทาํงานลาํบากข้ึนกว่าเดิมเล็กนอ้ย  ส่วนตวัมองว่ากรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคุณเจษฎาวฒัน์  หรือคุณกนัต ์ ก็บริหารงานและช่วยงานมาโดย

ตลอด  อาจตอ้งกล่าวบางช่ือล่วงหน้าไปเลยว่าปีหน้าอาจตอ้งมีเร่ืองน้ีกลบัข้ึนมาตรงน้ีอีก  แต่อยากจะขออนุญาตท่านผูถื้อหุ้นทุกๆ ท่าน 

เขา้ใจถึงวิธีการทาํงานของพวกเรา  อยากให้ท่านคลายความกงัวลเร่ืองความเป็นอิสระ หรือการทาํงานท่ีไม่ไดแ้ยกแยะ ซ่ึงพวกเรามีการ

แยกแยะมาโดยตลอด  

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระในปี 2561 ทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  84 ราย   มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 222,407,717 เสียง 

1 .   นายเจษฎาวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

- อนุมติั      222,406,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 

- ไม่อนุมติั  1,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ 0 

2.  นายกนัต ์ อรรฆยว์รวิทย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

- อนุมติั         222,406,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 

- ไม่อนุมติั  1,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ 0 
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3 นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

- อนุมติั         222,407,717 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่อนุมติั            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ 0 

4 นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

- อนุมติั         222,407,717 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่อนุมติั           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ 0 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากและคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัให้กรรมการทุกท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ีง 

 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2561 

ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวสอบและกรรมการอิสระ ประจาํปี 

2561 โดยคาํนึงถึงภาระความรับผดิชอบและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ จึงเสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     

ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ปีย้อนหลงั 

ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท/เดือน) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ประธานกรรมการ 41,000 43,000 43,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 21,000 23,000 23,000 

กรรมการตรวจสอบ 16,000 18,000 18,000 

กรรมการ 8,000 10,000 10,000 

 

โดยอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราเดิมของปี 2560 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปีรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,100,000 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติมประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษัทนับ

คะแนน 

ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจาํนวน  1   ราย   ถือหุ้นรวม  22  หุ้น 

เลขานุการบริษทั นบัคะแนนไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  85 ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 222,407,739 เสียง 

- เห็นดว้ย         222,407,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่เห็นดว้ย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

- งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

- บตัรเสีย                  0 เสียง        คิดเป็นร้อยละ 0 
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มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท ์

 

วาระที ่10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

1.นายวิรุณ   ศิวะพิรุฬห์เทพ   มีขอ้ซักถามดงัน้ี   เห็นตวัเลขค่าตอบแทนผูบ้ริหารจากเดิม 6 คน  ข้ึนเป็น  8  คน  แต่ตวัเลขมนั

กระโดด มีเกณฑอ์ะไรในการตั้งหรือไม่  เพราะเห็นวา่มนักระโดดอยา่งมีนยัยะ  เป็น 14 ลา้นโดยประมาณ ? 

คุณพีรเจต  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามดงัน้ี  ตามท่ีเขา้ใจน่าจะเป็นเอกสารประกอบงบอยู่ดา้นหลงั ใน 2-3 ปีท่ี

ผ่านมามีการขยายตลาดเขา้ไปในธุรกิจคอนซูมเมอร์ 1-2 ประเภท  ตอ้งการฝ่ายของงานบริหารท่ีเขา้มาช่วย  ซ่ึงก็จะเป็นระดบับริหาร 5-6 

ตาํแหน่ง ตั้งแต่งานผลิต  ก่อนหนา้น้ีอยูเ่ร่ืองของคลงัสินคา้  เป็นการจดัเก็บสินคา้เป็นหลกั  บริษทั ลาวิชฯ เองก็เร่ิมผลิตเม่ือ 2-3 ปี ท่ีแลว้ จึง

ตอ้งการมืออาชีพในการมาบริหารจดัการในการผลิต  ในปีท่ีแลว้ก็จะเห็นตวัเลขส่วนน้ีเยอะข้ึนกว่าเดิมก็คือ เร่ือง Marketing Online , งาน

ของ Marketing Online , Sales Online ดว้ย ทาํให้ตาํแหน่งเหล่าน้ีมีค่าใชจ่้ายข้ึนมาอยา่งมีนยัยะส่วนหน่ึง  และอีกส่วนหน่ึงก็มีนอ้งๆหลายๆ 

คนพฒันาตนเองจากตาํแหน่งจากเดิมท่ีเป็น Sr.Operation  ข้ึนมาเป็น Manager  ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีก็จะโดนยา้ยเขา้มาในกอ้นน้ีอีก  กจ็ะเห็นได้

ว่าค่อนขา้งเยอะ  แต่ถา้ไปดูขอ้มูลเหนือตรงน้ีนิดนึงจะเห็นค่าใช้จ่ายเร่ืองพนักงานลดลง  ฉะนั้นตวัเลข Over all อาจจะมีการปรับเพ่ิม

พอสมควร ค่อนขา้งเยอะ ตอ้งเรียนว่าดูงบการเงินก็สะดุดตาพอสมควร 

 

2.นายธาริน  อนนัตโ์รจน์วงศ ์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตวัเอง ไดมี้ขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  อยากทราบแนวโนม้ธุรกิจในอีก 3 ปี 5 ปี ขา้งหนา้?  

คุณพีรเจต  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามดงัน้ี  เป็นภาพความตั้งใจของพวกเราดีกว่า ก่อนหน้าน้ีเป็นภาพของ

วตัถุดิบมาสักพกันึง 2-3 ปีก่อนไปซ้ือโรงงาน โรงงานก็ไปไดด้ว้ยดี  มองว่าเงินลงทุนจากการซ้ือและก็ใชเ้วลา 1-2 ปีในการหาทิศทางของ

มนั ผลตอบรับในเร่ืองของโรงงานดีข้ึน สุดทา้ยเราเดินมาในเร่ืองของ Own brand  ผลิตก็ไดรั้บการตอบรับระดบันึง แต่การสร้างแบรนด์

ตอ้งใชเ้วลา  ในภาพรวมของส่ิงท่ีไดเ้รียนให้ทราบทั้งหมด เป็น Chain ท่ีสมบูรณ์ ตั้งแต่วตัถุดิบ ,ผลิต และการขาย เรายงัขาด Distribution 

ซ่ึงเราอาจจะไม่ไปยุง่เร่ืองน้ี  เราคิดว่าการท่ีเราจะตอ้งมี Retail ของตวัเองมนัเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัเกินไป  ถา้เป็นเร่ืองของการตลาดเราก็ยงัมอง

ว่า เราอาจจะไม่มีความชาํนาญมาก เรายงัจา้งคนได ้แต่ว่ามนัก็ลงทุนเร่ืองคน แต่ถา้เป็น Retail  ปุ๊บมนัเป็นการลงทุนเร่ืองสถานท่ี ภาระ

ผกูพนันาน เร่ืองคนถา้ขดัหูขดัตากอ็อกได ้ ถา้เช่าแลว้ก็ประมาณ 2-3 ปี  

ในภาพรวมจากน้ีเช่ือว่าและอยากให้เป็น ก็คือในสัดส่วนของรายได ้พยายามให้โตในส่วนของ Finish product หรือตวัแบรนดใ์ห้

มากท่ีสุด แต่ปีน้ีก็คงไม่ไดเ้ห็นตวัเลขท่ีมีนยัมาก  ส่วนท่ีเราจะเห็นทาํให้ GIFT กระเต้ืองข้ึนในปีน้ีก็คือ ส่วนท่ี 2 ในเร่ืองของการผลิต  ผลิต

ให้ตวัเองดว้ย ผลิตให้คนอ่ืนดว้ย  Value added ให้กบัตวัวตัถุดิบเดิมเองดว้ย ทาํให้เรามีกาํลงัการซ้ือของวตัถุดิบมากข้ึน  ส่วนท่ี 2 เร่ืองการ

ผลิตน่าจะมีผลชดัเจนข้ึนกว่าปีท่ีแลว้ ภาพของ GIFT  ก็จะชดัข้ึนในการท่ีเดินเส้;นกราฟทั้งเสน้จากบนลงล่างถึงมือผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด 

อนันั้นคือความตั้งใจ    

ในเร่ืองสัดส่วนรายได้คิดว่า  ส่วนท่ี 2 กับส่วนท่ี 3  ก็คงค่อยๆ เติบโตข้ึน  ขอเรียนแต่ละท่านว่า  ทาํการตลาดไม่อยากจะใช้

งบประมาณการตลาดหนกัๆ  เราค่อยเป็นค่อยไป เช่ือว่าการสร้างแบรนดต์อ้งใชเ้วลา 3 ปี เป็นอยา่งนอ้ย  เราเช่ือในคุณสมบติัของสินคา้ เรา

เช่ือในความรู้ท่ีเราใส่เขา้ไป อาจจะใชเ้วลานิดนึงในส่วนท่ี 3  ในส่วนท่ี 2 ก็จะเห็นเป็นภาพค่อยๆ ดีข้ึน   ส่วนท่ี 2 ในส่วนของการผลิต ก็

ตอ้งไปผลิตให้คนอ่ืน  ไม่รู้ว่าคนอ่ืนเคา้ทาํสาํเร็จหรือเปล่า  ถา้สําเร็จเราก็ดี ถา้ไม่สําเร็จเราก็ตอ้งไปหาคนใหม่   ส่วนแรกคงอยู่ในลกัษณะ

ของการ Maintain  ไปเร่ือยๆ  ถา้เป็นส่วนท่ี 2 โต ส่วนแรกก็โตดว้ย  แต่การไปรุกตลาดของวตัถุดิบหนักเกินไป  โดยเฉพาะสินค้าท่ีมี 

Margin ท่ีไม่สูงมากคงไม่ไดท้าํ  เราก็คงเนน้สินคา้ท่ีมี Margin สินคา้ท่ีให้ความรู้เรา  ให้เราไปพฒันาในขอ้2 , ขอ้ 3 ต่อได ้ อนัน้ีก็จะทาํเพ่ิม 

 

3. นายวิรุณ   ศิวะพิรุฬห์เทพ   มีขอ้ซักถามดงัน้ี บริษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จาํกดั กบั บริษทั เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซต้ี จาํกดั มี

วตัถุประสงคต่์างกนัอยา่งไร? 
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คุณพีรเจต  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซักถามดงัน้ี  อนัน้ีเป็นเหตุผลหน่ึง ท่ีบริษทัมีการปรับโครงสร้าง เพ่ือให้การ

ทาํงานมนัมีความชดัเจนข้ึน  เพราะฉะนั้นไดแ้บ่งบริษทัออกมาเป็น 3 บริษทั    เบ้ืองตน้ ให้บมจ.แกรททิทูด อินฟินิท ทาํหน้าท่ีของการ

จัดเตรียมวตัถุดิบให้  บจก.ลาวิช แลบบอราทอรี จะเน้นการผลิตอย่างเดียว  ผลิตได้เท่าไหร่  Cost  เป็นอย่างไร   บจก.ลาวิชฯ ก็จะมี

ความสัมพนัธ์กบั GIFT มาก  การตั้ง Pricing ต่างๆ ท่ีมนัสมเหตุสมผลกบัราคาตน้ทางไปถึง บจก.ลาวิชฯตวั บจก.ลาวิช ฯ ผลิตยงัไงให้ได้

ผลิตภณัฑท่ี์ดี  รวมถึงการบริหารส่วน Loss ให้ไดน้อ้ยท่ีสุด  แลว้นาํสินคา้ท่ีมีไปขายให้ Natural Gift  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเนน้การตลาดเป็นหลกั  

เพราะฉะนั้นในส่วนของ 3 ส่วนน้ี  เราตอ้งการคนท่ีมีลกัษณะท่ีต่างกนั  การบริหารอยากให้แต่ละคนรู้หนา้ท่ีไปเลย  สร้างความชาํนาญให้

เป็นเฉพาะดา้น  ทาํให้คนแต่ละบริษทัมีความคิดคลา้ยๆ กนั  GIFT เป็น Trader ตอ้งเป็นมืออาชีพในการหาผลิตภณัฑ์  การบริหารวตัถุดิบ

บริหารตน้ทุน เนน้ของเดิมให้ดี  ตวับจก.ลาวิชเองก็ตอ้งเรียนรู้เร่ืองของการผลิต ผลิตยงัไง   บจก.ลาวิช  เองก็ตอ้งไปทาํงานร่วมกบั Natural 

Gift  ซ่ึงเป็นการตลาด ก็สรุปออกมาว่าตลาดมองอะไร  ลาวิช ก็ตอ้งไปบริหารจดัการ   ตวั GIFT ก็ตอ้งไปเสิร์ฟทางดา้นโน้นวา่ Active ดีๆ 

อยูท่ี่ไหน  ทั้ง 2-3 ส่วนน้ีในหนา้ท่ีต่างกนั  แต่การทาํงานยงัคงการประสานงานกนัอยูต่ลอด 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอปิดประชุมเวลา 10.51 น. 

 

                                                                                                      

                                                                 ลงช่ือ…………………………….……ประธานท่ีประชุม 

                (นายเจษฎาวฒัน์     เพรียบจริยวฒัน์) 

 

ลงช่ือ............................................ผูบ้นัทึกการประชุม 

         (นางสาวนทัภร   จงอวยพร) 

  




