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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 
 เวลา 10.00 น. - 11.15 น. 
 ณ หอ้งราชพฤกษ ์1 โรงแรมบางนา ไพรด ์โฮเตล็ แอนด ์เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 2/4 หมู่ท่ี 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5  

ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยเลขานุการบริษทักล่าวขอบคุณผูถื้อ
หุน้ท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งกล่าวแนะน าคณะกรรมการผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งผูส้อบบญัชี
ประกอบดว้ย  

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ   ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

 ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4. นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 
5. นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 
6. นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล   กรรมการ และผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการสายพาณิชย ์
 (หมายเหตุ สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 78 ของกรรมการทั้งหมด) 

กรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 
2. นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ  กรรมการ 

ผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ผู้บริหารบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ  รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร และเลขานุการบริษทั 
2. นายสาธิต จิรกลุสมโชค  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
3. นายคมสนั เมธาวภิาส   ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
4. นายอนุสรณ์ เดชอคัราช   ผูอ้  านวยการฝ่ายขายตวัแทนจ าหน่าย 

5. นายชาญเดช ป้ันตระกลู  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี   
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เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น 
มาเขา้ร่วมประชุมรวมทั้ งส้ิน 42 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 25 ราย และรับมอบฉันทะ 17 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้ งส้ิน
จ านวน 228,813,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.27 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ประธานฯ จึงกล่าวเร่ิมการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงถึงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะตอ้งลงมติ
ในแต่ละวาระดงัน้ี 

- ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งดูแลการออกเสียงใหต้รงตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะใหถู้กตอ้ง 

- ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่(หน่ึงหุน้ หน่ึงเสียง)  

- ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดใ้นใบลงคะแนนท่ีไดรั้บ 
ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร 

- การเก็บบตัรลงคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นในส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง ในแต่ละวาระ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว การค านวณคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะส่วนท่ี
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือว่า เห็นดว้ย และจะสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชุม
รับทราบ 

- ในทุกระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอใหย้กมือ เม่ือ
ประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอใหแ้ถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยวา่ เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะช่ือใด แลว้จึงเสนอ
ความเห็นหรือค าถามต่อไป  

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ชิญท่ีผูส้อบบญัชี คุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบความโปร่งใสของการ
ลงคะแนนเสียง 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระ และช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ โดยไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซด์
ของบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ถึง 11 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระและช่ือ
บุคคลเป็นกรรมการบริษทั ดงันั้นประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2562 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2562   
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 213,372,444 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ลงวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2562 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2561 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานหลกัของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

จากขอ้มูลอา้งอิงของบริษทั เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ ภาพรวมของตลาดของสินคา้สเปรย์

ก าจดัแมลง มีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.60 ถึงแมว้า่สภาวะเศรษฐกิจไม่ดี แต่บริษทัสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายได ้ซ่ึงมา

จาก 4 กลยทุธ์ คือ 1. สร้างความแข็งแกร่งของสินคา้ปัจจุบนัของบริษทั ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์” “เชนการ์ด” และ “ที

โพล”์ ซ่ึงสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ทั้ง 3 ตราสินคา้ มีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดขายทั้งหมด โดยเร่ิมท่ีสินคา้

กลุ่มสเปรยก์ าจดัปลวกและแมลง ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท”์ ท่ีมีการปรับรูปแบบบรรจุภณัฑใ์หม่ ให้มีความทนัสมยัมาก

ข้ึน และไดอ้อกภาพยนตร์โฆษณาสินคา้สเปรยก์ าจดัยุง และแมลงบิน เร่ือง “ฟาด” และ เร่ือง “มายกแก็งค”์ ท าให้บริษทั

ไดรั้บรางวลั ดงัน้ี รางวลั “Epica Award (Silver)” โดย The Editors & Publishers International Creative Awards จาก

ประเทศฝร่ังเศส และรางวลั “Adman Award (Bronze)” โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย รวมทั้งรางวลั “Superbrands” 

ส าหรับตราสินคา้ “เชนไดร้ท์” และ “เชนการ์ด” ซ่ึงบริษทัท่ีไดรั้บการคดัเลือกจะตอ้งผ่านหลกัเกณฑ์ 3 ประการคือ 1. 

คุณภาพของแบรนด์ (BRAND QUALITY) 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างแบรนด์กบัผูบ้ริโภค (BRAND AFFINITY) 3. 

เอกลกัษณ์ของแบรนด ์(BRAND PERSONALITY) ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีไดจ้ากผลส ารวจ และวจิยัผา่นผูบ้ริโภค โดยเป็นรางวลัท่ี

มอบจากหน่วยงานอิสระ ในปัจจุบนับริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดของสเปรยสิ์นคา้ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์” ข้ึนเป็น

อนัดบัท่ี 2 จากอนัดบั 3 เป็นท่ีเรียบร้อย ส าหรับสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ “เชนการ์ด” มีการปรับรูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละปรับ

สูตรใหม่ของสินคา้ ภายใตช่ื้อ “เชนการ์ด คอมพลีท” เป็นแชมพูก าจดัเห็บหมดั และกล่ินหอมเขา้ไวด้ว้ยกนั และมีการออก

สินคา้ใหม่ส าหรับแมว คือแป้งแมว และแชมพูแมว และส าหรับสินคา้ ภายใตต้ราสินคา้ “ทีโพล”์ มีการปรับรูปแบบบรรจุ

ภณัฑ์ใหม่ทั้งหมด และมีการออกสินคา้ใหม่ คือ น ้ ายาลา้งจานสูตรมะนาว ภายใตช่ื้อ “ทีโพล์เลมอน” เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่ง

การตลาด โดยไดเ้ชิญคุณพชัรศรี เบญจมาศ หรือคุณกาละแมร์ มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ 2. การขยายสินคา้ไปในกลุ่ม

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพื่อท่ีจะสามารถเพ่ิมยอดขายของบริษทัใหสู้งข้ึน ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดมี้การออกสินคา้ใหม่ 5 สินคา้หลกั 

คือ เชนไดร้ท์ 5 กล่ินลาเวนเดอร์, น ้ ายาลา้งจานสูตรมะนาว “ทีโพลเ์ลมอน”, แชมพูส าหรับสุนขั “เชนการ์ด คอมพลีท”, 

แชมพสู าหรับแมว และแป้งส าหรับแมว พร้อมทั้งการจดัแคมเปญทางการตลาดควบคู่ไปดว้ย 3. การเจาะตลาดพ้ืนท่ีจ าหน่าย

สินคา้ใหท้ัว่ถึงมากข้ึน และการขยายสินคา้ไปยงัต่างประเทศมากข้ึน ส าหรับตลาดในประเทศ บริษทัไดมี้การแต่งตั้งตวัแทน
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จ าหน่ายรายใหม่เพ่ิมข้ึน เพ่ือดูแลในส่วนของตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) คือ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีกระจายสินคา้ใหก้บับริษทัไดดี้ข้ึน เน่ืองจากมีพนกังานจดัเรียงสินคา้จ านวน 1,400 คน 

และสินคา้บริษทัจะสามารถเขา้ถึงร้านสะดวกซ้ือ (CVS) และไฮเปอร์มาร์เก็ตไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากข้ึน ท าให้มัน่ใจไดว้า่สินคา้

ไดถู้กจดัเรียงหนา้ร้านไดดี้ สามารถมองเห็นและหยิบซ้ือไดง่้าย ส าหรับต่างประเทศ ในปัจจุบนับริษทัมีตวัแทนจ าหน่ายใน

ต่างประเทศ 6 ประเทศ คือ กลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ และบริษทัมี

แผนในการขยายประเทศอ่ืนๆ 4. การสร้างคน และวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังานท างานไดร้วดเร็วข้ึน กลา้คิด กลา้แสดงออก

มากข้ึน พร้อมทั้งการน าเทคโนโลย ีหรือระบบเขา้มาใชใ้นการท างานของบริษทัมากข้ึน 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ท าให้ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,623.95 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 239 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.22 ส าหรับตน้ทุนขายของบริษทั ในปี 2561 เท่ากบั 984.60 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นอตัราส่วนตน้ทุนขายรวมต่อรายไดจ้ากการขายรวมท่ีร้อยละ 60.63 ตน้ทุนขายรวมในงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากับ 

863.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.31 ของรายไดจ้ากการขายรวม บริษทัมีตน้ทุนขายลดลง เน่ืองจากบริษทัมีการปรับ

ลดค่าการกระจายสินคา้ท่ีใหก้บัตวัแทนจ าหน่าย ในขณะท่ีตน้ทุนราคาน ้ ามนัปรับตวัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 22 และราคาวตัถุดิบ

สารเคมีตั้งตน้จากต่างประเทศปรับตวัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 40 เน่ืองจากโรงงานในประเทศจีนหลายแห่งถูกปิดตวัลงตาม

นโยบายการควบคุมมลภาวะ ท าใหว้ตัถุดิบขาดแคลน อยา่งไรก็ตามบริษทัไดพ้ยายามลดผลกระทบดา้นตน้ทุนลง โดยส่วน

แรกการจดัการลดตน้ทุนของบรรจุภณัฑห์ลายรายการ และการปรับลดคุณสมบติัโดยท่ีคุณภาพยงัคงเดิมหรือหาผูผ้ลิตราย

ใหม่ๆ เขา้ประกวดราคา ส่วนท่ีสองคือการปรับราคาของสินคา้บางรายการเพ่ิมข้ึนโดยไม่ให้กระทบกบัยอดขายตกลงโดยมี

การเปรียบเทียบดรรชนีราคากบัสินคา้คู่แข่งเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการปรับข้ึนราคาสินคา้ ส่งผลให้บริษทัมีก าไรขั้นตน้

จ านวน 639.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 22.46 ค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 279.23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี

ก่อน 83.03 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ “เชนไดร้ท์” และ “ทีโพล ์เลมอน พาวเวอร์” 

รวมถึงการจดัรายการส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ชั้นน าทัว่ประเทศ เพ่ือกระตุน้ยอดขายให้เพ่ิมสูงข้ึน 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารใชไ้ป 127.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 20.93 ลา้นบาท เน่ืองจากจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการ

ขยายธุรกิจ และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการเดินทางออกตลาด ท าใหบ้ริษทัมีก าไรก่อนภาษีจ านวน 235.54 ลา้นบาท และ

ค านวณภาษีท่ีอตัราร้อยละ 20 เป็นจ านวน 47.5 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัจึงมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 เท่ากบั 188.05 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 8.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 11.58  

ส าหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 945.06 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2560 จ านวน 150.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.73 มีรายละเอียดดงัน้ี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินลงทุนชัว่คราวเท่ากบั 120.14 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 113.80 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท ลูกหน้ีการคา้มีจ านวน 207.64  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน 42.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.68 เน่ืองมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลงั สินคา้คงเหลือมีจ านวน 
280.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 94.99 ลา้นบาท เน่ืองมาจากราคาของวตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศมีการปรับราคาเพ่ิมสูงข้ึน 
บริษทัจึงตอ้งสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ือกกัตุนไวส้ าหรับรองรับยอดขายในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมี 324.71 ลา้น
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บาท  ลดลง 2.42 ลา้นบาท โดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 1.75 ลา้นบาท จากค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 1.34 ลา้นบาท มาจากค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรม ERP 

บริษทัมีหน้ีสินจ านวน 303.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 36.96 ลา้นบาท เน่ืองมาจากรายการเจา้หน้ีการคา้ในการ
สั่งซ้ือวตัถุดิบ และบรรจุภณัฑ์ เพ่ิมข้ึน 32.72 ลา้นบาท ในส่วนหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมีจ านวน 13.77 ลา้นบาท เป็นยอดภาษี
ขายท่ีรอน าส่งกรมสรรพากร ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 632.83 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 188.89 ลา้นบาท มาจากรวมส่วน
ของผูถื้อหุ้นของบริษทัยกมา 821.72 ลา้นบาท บวกกบัก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 186.11 ลา้นบาท หักจ่ายเงินปัน
ผล 2 รอบ เป็นจ านวน 375 ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 632.83 ลา้นบาท ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ท่ีส่งไปพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของ
รายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 226,012,444 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชี และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการช้ีแจงนโยบายการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ่ท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
และเงินส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายไดก่้อนและรายงานใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิ 176.96 ลา้นบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้
ละ 2.50 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 201.98 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ของปี 2561 และจากก าไรสุทธิและ
ก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้
0.50 บาท) เป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท ในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงั
ของปี 2561 อีกในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ณ มูลค่าท่ี
ตราไว ้0.50 บาท) เป็นจ านวนเงิน 75 ล้านบาท ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ในวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2562 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกับจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 226,082,444 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 และการจ่ายปันผล 
ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  

วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของบริษทั กรรมการซ่ึงครบวาระการด ารงต าแหน่งและมีส่วนไดเ้สียไม่ควรอยูใ่นท่ีประชุม จึงขอให้กรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง
ออกจากหอ้งประชุมจนกวา่ท่ีการพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าววา่ บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้น
ส่งรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงท่ีระหวา่งวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 11 มกราคม 2562 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีการเสนอรายช่ือเขา้มายงับริษทั 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งทีอ่อกตามวาระ ต าแหน่งทีจ่ะกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

(1)  นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
(2)  นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ กรรมการ กรรมการ 
(3)  นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ กรรมการ กรรมการ 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การ
ด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการปฏิบติังานของบุคคลทั้งหมดท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือให้เขา้เป็นกรรมการของบริษทัแลว้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และ
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตาม
วาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั อีกวาระหน่ึง โดยท่ีการพิจารณาลงคะแนนจะลงเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(ร้อยละ) 

บัตรเสีย 
(ร้อยละ) 

(1) นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  225,917,044 (99.93%) 0 (0%) 165,600 (0.07%) 0 (0%) 
(2) นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ 228,519,244 (99.93%) 0 (0%) 165,600 (0.07%) 0 (0%) 
(3) นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ 228,519,244 (99.93%) 0 (0%) 165,600 (0.07%) 0 (0%) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง นายชนินทร์ เยน็สุดใจ, นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ และ
นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ ท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  
วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จ าเป็นจะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ โดยไดมี้การศึกษาเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย  
หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดท้ าการศึกษาผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการแลว้ จึงขอ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 

คณะกรรมการบริษัท 15,000 15,000 20,000 20,000 ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 ไม่มี ไม่มี 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

- - 20,000 20,000 ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 
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• กรรมการท่ีเป็นฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการลงมา จะไดรั้บเฉพาะเบ้ียประชุม 

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษทั ส าหรับผลการก ากบัดูแลกิจการในปี 2561 ให้จ่ายในอตัราไม่

เกิน 4,696,000 บาท ซ่ึงสูงกวา่ปีก่อนท่ีจ่ายในอตัรา 3,346,000 บาท ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยใหค้ณะกรรมการ

น าไปจดัสรรกนัเอง โดยประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 

25 ทั้งน้ี เงินโบนัสกรรมการในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงน้อยกวา่ ในปี 

2560 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบัเงินโบนสักรรมการ
และค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 228,684,844 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัเงินโบนสัและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  
วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั

ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั นบัตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 3 ปี โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ 

หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัย่อย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีดงักล่าวไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 

2562 เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ผลการปฏิบติังาน ทกัษะความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะไดรั้บ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึง

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจ าปี 2562 ดงัน้ี 
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1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

2. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ 

3. นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,360,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ซ่ึงมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เท่ากบั 
1,300,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2562 ดว้ย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ า ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 228,684,844 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้แต่งตั้งนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
และ/หรือ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5730 แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2561 โดยมีค่าสอบบญัชีของ
บริษทั ประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,300,000 บาท    

วาระที ่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ าเนินมาจนครบทุกวาระแลว้ และไม่มีวาระอ่ืนเพ่ือพิจารณา 
จากนั้นจึงสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ผูถื้อหุน้ คุณทินกร ปิยะกุลชัยเดช ผูรั้บมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บริษทัมี
นโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตอยา่งไรบา้ง รวมถึงบริษทัยอ่ยดว้ย  

ประธานกรรมการฯ คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีนโยบาย และ
เจตนารมณ์ท่ีชดัเจนในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบมาโดยตลอด ซ่ึงมีแนวทางใน
การป้องกนัการต่อตา้นการทุจริตทั้งภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาตต่างๆจากทางภาครัฐ และ
ภายในบริษทัโดยการสร้างและปลูกจิตส านึกใหพ้นกังานมีความซ่ือสตัยสุ์จริต นอกจากน้ี บริษทัยงั
มีระบบการการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก เพ่ือควบคุมมิให้เกิดการทุจริต อยา่งไรก็
ตาม คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวน้ี จึงขอให้ฝ่าย
บริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมครับ  

กรรมการผูจ้ดัการ คุณสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์  กล่าวว่า บริษัทมีประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั ซ่ึง
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ปัจจุบนับริษทัอยูใ่นระหว่างการเตรียมเอกสารหลกัฐานให้ครบถว้น โดยมีท่ีปรึกษาอิสระคอยให้
ค  าแนะน า 

เลขานุการบริษทั คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบนับริษทัอยูใ่นระหว่างขั้นตอนการปรับนโยบาย
และแนวทางปฏิบติัเพื่อให้สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑข์องโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต CAC อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัการรับรอง
เป็นสมาชิก CAC บริษทัจะประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ัง 

ผูถื้อหุน้ คุณพงศ์ธวชั ชีรณวาณิช กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารส าหรับผลการด าเนินงานท่ีดีของบริษทั และท า
ให้ส่วนแบ่งการตลาดของตราสินคา้ “เชนไดร้ท์” ปรับตวัข้ึนมาเป็นอนัดบัท่ี 2 จึงอยากทราบว่า 
สัดส่วนแบ่งการตลาดในอนัดบัท่ี 1-3 คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร และรายไดจ้ากต่างประเทศลดลง มี
สาเหตุมาจากตลาดส่งออกออสเตรเลีย ใช่หรือไม่ ส าหรับยอดขายในต่างประเทศอ่ืนๆ เป็นอยา่งไร
บา้ง รวมถึงความคืบหนา้ในการท าธุรกิจของบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 

กรรมการผูจ้ดัการ กล่าววา่ ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้สเปรยก์ าจดัแมลงในปัจจุบนั อนัดบัท่ี 1 มีส่วนแบ่ง
การตลาด คิดเป็นร้อยละ 45 อนัดบัท่ี 2 คือ ตราสินคา้ “เชนไดร้ท์” แซงหนา้ข้ึนมาจากอนัดบัท่ี 3 มี
ส่วนแบ่งการตลาด คิดเป็นร้อยละ 23  อนัดบัท่ี 3  มีส่วนแบ่งการตลาด คิดเป็นร้อยละ 21  ส าหรับ 
รายได้จากต่างประเทศลดลง เน่ืองจากตลาดส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลีย ทั้ งน้ีตลาด
ออสเตรเลีย บริษทัมีลูกคา้แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือ ลูกคา้กลุ่มบริษทัรับจา้งก าจดัแมลง (PCO) 
และลูกคา้กลุ่มตลาดเคมีเกษตร โดยในปีท่ีผ่านมาลูกคา้กลุ่มบริษทัรับจ้างก าจดัแมลง (PCO) มี
ยอดขายเพ่ิมข้ึน และมีอตัราก าไรดี แต่ส าหรับลูกคา้กลุ่มตลาดเคมีเกษตร มียอดขายลดลง ซ่ึงมีอตัรา
ก าไรนอ้ย อีกทั้งประเทศออสเตรเลียเผชิญภาวะภยัแลง้ ประกอบกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบสารก าจดัแมลง
ในประเทศจีนไดเ้ขา้มาท าการตลาดแข่งขนัในประเทศออสเตรเลียโดยตรง ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถ
แข่งขนัราคาได ้อยา่งไรก็ตาม ถึงแมย้อดขายในประเทศออสเตรเลียจะลดลง แต่ก าไรยงัคงเติบโต 
เน่ืองจากบริษทัมุ่งเนน้การขายไปยงักลุ่มลูกคา้บริษทัรับจา้งก าจดัแมลง (PCO) มากข้ึน ในส่วนการ
ขยายตลาดสินคา้ไปในกลุ่มประเทศ กมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม (CLMV) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 - ประเทศกมัพชูา บริษทัมีการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย 2 ราย เรียบร้อยแลว้  

 - ประเทศลาว บริษทัมีการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย 1 ราย เรียบร้อยแลว้ 

- ประเทศพม่า อยูร่ะหวา่งการจดทะเบียนสินคา้ เน่ืองจากประเทศพม่ามีการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล ท าให้การจดทะเบียนจึงตอ้งใชร้ะยะเวลา ซ่ึงบริษทัคาดว่าจะจดทะเบียนด าเนินการ
เรียบร้อยในอีก 3 เดือน 

- ประเทศเวยีดนาม บริษทัมีตวัแทนจ าหน่าย 1 ราย และบริษทัอยูร่ะหวา่งติดต่อตวัแทนจ าหน่ายอีก
ราย ซ่ึงบริษทัคาดวา่จะสามารถขายสินคา้ไดใ้นเดือนกรกฎาคม 2562 

 ส าหรับบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ปัจจุบนัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจ
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั. เอม็.พี.เอส. เอนเตอร์ไพรส์ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตถัว่ลิสงอบกรอบ ภายใตต้ราสินคา้ 
“มารูโจ”้  เรียบร้อยแลว้ และยงัคงหาช่องทางขยายไปในธุรกิจอ่ืนๆ อีกต่อไป  
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ผูถื้อหุน้ คุณพงศธ์วชั ชีรณวาณิช เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบสินคา้ท าความสะอาด “ทีโพล”์ ณ 
ชั้นวางจ าหน่ายสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ เช่น เทสโก ้โลตสั และห้างสยามพารากอน เป็นตน้ 
เน่ืองจาก สินคา้ดงักล่าวไม่มีในชั้นวางจ าหน่าย ซ่ึงอาจเกิดจากการจดัรายการส่งเสริมการขาย ท าให้
สินคา้ดงักล่าวหายไปจากชั้นวางจ าหน่าย 

กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวขอบคุณ และฝ่ายบริหารจะด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  

ผูถื้อหุน้ คุณพงศธ์วชั ชีรณวาณิช สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ยอดขายท่ีเพิมข้ึน เกิดจากการสัง่ซ้ือสินคา้ของตวัแทน
จ าหน่ายรายใหม่ หรือเพ่ิมข้ึนจากช่องทางการจ าหน่ายเดิม 

กรรมการผูจ้ดัการ กล่าววา่ ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการออกสินคา้ใหม่ เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด ภายใตต้ราสินคา้ 
“เชนไดร้ท์” “เชนการ์ด” และ “ทีโพล์” และอีกส่วนหน่ึงเกิดจากการขยายตัวของช่องทางจัด
จ าหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 2561 บริษทัไดเ้พ่ิมสินคา้เขา้วางจ าหน่ายในร้านคา้เซเวน่-
อีเลฟเวน่จากเดิมท่ีมีแต่สเปรยก์ าจดัปลวก มาเป็น สินคา้สเปรยก์ าจดัยงุ และสเปรยก์ าจดัแมลงสาป 
ท าใหย้อดขายท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากทั้งสองส่วน  

ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือมีขอ้คิดเห็นใดแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ในวนัน้ี บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควร จึงขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ณ บดัน้ี 

 

ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 

 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

  (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

 

 

 

ลงนาม……………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 

            (นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท)์ 


