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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 
 เวลา 10.00 น. - 11.15 น. 
 ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

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 ์
8. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ   กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร และเลขานุการบริษทั  
(หมายเหตุ สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด) 

กรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 

ผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ผู้บริหารบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสาธิต จิรกลุสมโชค  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
2. นายคมสนั เมธาวภิาส    ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
3. นายอนุสรณ์ เดชอคัราช   ผูอ้  านวยการฝ่ายขายตวัแทนจ าหน่าย 

4. นายชาญเดช ป้ันตระกลู  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี   
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ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้
ร่วมประชุมรวมทั้งส้ิน 141 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง  23 ราย และรับมอบฉันทะ 118 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งส้ินจ านวน 
115,182,423 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.79 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ประธานฯ จึงกล่าวเร่ิมการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 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 และเวบ็ไซต์
ของบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระและช่ือ
บุคคลเป็นกรรมการบริษทั ดงันั้นประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28
เมษายน 2560 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2560 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,364,022 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 
2560 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2560 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานหลกัของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,385.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 150.22 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 12.16 เน่ืองจากยอดขายของผลิตภณัฑใ์หม่, การกระจายสินคา้ไปยงัห้าง Modern Trade และร้านสะดวกซ้ือท่ีดี
ข้ึน โดยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์กลุ่มรักษาเน้ือไม ้จ านวน 118.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.56 ของรายไดจ้าก
การขาย รายไดจ้ากผลิตภณัฑก์ลุ่มก าจดัแมลง จ านวน 1,032.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.52 ของรายไดจ้ากการขาย 
รายไดจ้ากผลิตภณัฑ์กลุ่มท าความสะอาด จ านวน 192.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.93 ของรายไดจ้ากการขาย และ
รายไดจ้ากผลิตภณัฑก์ลุ่มอ่ืนๆ จ านวน 41.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.99 ของรายไดจ้ากการขาย 

ส าหรับตน้ทุนขายหากเปรียบเทียบกบัยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 62.31 และเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็น
ร้อยละ 61.44 ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากราคาน ้ ามนัและราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัมีการจดัโปรโมชัน่รายการ
แถมสินคา้พว่งกบัสินคา้ปกติเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จ านวน 522.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร้อย
ละ 8.77 ค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 196.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 16.78 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าโฆษณา และการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือโปรโมทสินคา้ใหม่ และกระตุน้การขายในตลาดต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายในการบริหารใชไ้ป 
106.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.42 ลา้นบาท เป็นผลจากจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต  
ท าให้บริษทัฯ มีก าไรก่อนภาษี จ านวน 222.48 ลา้นบาท และค านวณภาษีท่ีอตัราร้อยละ 20 เป็นจ านวน 43.33 ลา้นบาท 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 เท่ากบั 179.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 22.70 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 12.93 

 ส าหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1,095.50 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 154.49 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 768.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 163.69 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมียอดรวม 233.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 97.82 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวมีจ านวน 164.34 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 61.35 ลา้นบาท เป็นการบริหารเงินสภาพคล่องส่วนเกิน ลูกหน้ีการคา้มียอดคงเหลือ 165.22 ลา้นบาท ลดลง 
3.80 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับลดเครดิตเทอมของลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายรายหน่ึง สินคา้คงเหลือมียอดรวม 185.10 ลา้น
บาท ลดลง 6.24 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมี 327.13 ลา้นบาท ลดลง 9.20 ลา้นบาท โดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง  
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8.56 ลา้นบาท จากค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 0.68 ลา้นบาท จากค่าตดัจ าหน่าย
โปรแกรม ERP 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมียอดรวม 215.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 30.18 ลา้นบาท เป็นผลมาจาการสั่งซ้ือวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือป้องกนัวตัถุดิบขาดสตอ๊ก ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายมียอดรวม 22.89 ลา้นบาท เป็นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึง
ปีหลงัท่ีรอไปช าระภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ส าหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีจ านวน 18.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
2.87 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นมียอดรวม 829.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 112.05 ลา้นบาท มาจากก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
2560 จ านวน 179.55 ลา้นบาท หกัจ่ายเงินปันผลจ านวน 67.50 ลา้นบาท ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2560 ท่ีส่งไปพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณและช่ืนชมฝ่ายบริหารส าหรับผลการด าเนินงานท่ีดีของบริษทัฯ ถึงแมว้า่สภาวะเศรษฐกิจใน
ปีท่ีผ่านมายงัคงทรงตวั และกล่าวเพ่ิมเติมโดยสรุปเหตุการณ์ท่ีส าคญัในปีท่ีผ่านมา คือ มีการปรับเปล่ียนกรรมการผูจ้ดัการ
และฝ่ายบริหารใหม่ภายในบริษทัฯ ในดา้นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการเจาะพ้ืนท่ีเพ่ือขยายสินคา้ไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการ
เขา้ส ารวจพ้ืนท่ีต่างๆ ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีต่างๆเพ่ิมมากข้ึน และการเจรจาปรับลดเครดิตเทอมให้สั้นลง เป็นผลให้บริษทัจะมี
เงินสดหมุนเวยีนภายในบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน ในส่วนของตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากราคาน ้ ามนัและราคาวตัถุดิบบางตวัท่ี
น าเขา้จากประเทศจีนปรับตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลจีนมีการปรับนโยบายเขม้งวดในดา้นมลภาวะมากข้ึน ท าใหโ้รงงานใน
ประเทศจีนถูกปิดตวัหลายแห่ง อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไดเ้ดินทางไปร่วมงานจดัแสดงสินคา้ในประเทศจีน เพื่อหาแหล่ง
วตัถุดิบใหม่เพ่ิมเติมแล้ว ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขาย บริษัทฯได้ลงทุนสั่งซ้ือเคร่ืองผลิตน ้ าบริสุทธ์ิ เพื่อขยายขีด
ความสามารถก าลงัการผลิตน ้ าท่ีใชใ้นผลิตภณัฑ์กลุ่มท าความสะอาด ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการลงทุนดงักล่าวจะท าให้ผล
ด าเนินงานในปีน้ีมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ให้
ขอ้คิดเห็นและซกัถามเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้:  คุณพงศธ์วชั ชีรณวาณิช สอบถามวา่ บริษทัฯ มีลกัษณะการขายสินคา้ในรูปแบบใดใหก้บับริษทั เชอร์วูด้ 
เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ ากดั (SWCA) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท์ กล่าววา่ บริษทัฯ มีสดัส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 50 ของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิ
คอล ออสตราเลเซีย จ ากดั (SWCA) ส าหรับรูปแบบการขายสินคา้ให้กบับริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสต
ราเลเซีย จ ากดั (SWCA) จะเป็นการขายขาด โดยยอดขายของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย 
จ ากดั (SWCA) มาจาก ยอดขายในส่วนของบริษทัรับจา้งก าจดัแมลง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
ยอดขายทั้งหมด และยอดขายในส่วนของตลาดเคมีเกษตร คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 ของยอดขายทั้งหมด 

ผูถื้อหุน้:  คุณพงศธ์วชั ชีรณวาณิช สอบถามว่า ยอดขายในแต่ละประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของยอดขายทั้งหมด 

และแนวทางการขยายตลาดสินคา้ในประเทศกมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม (CLMV) เป็นอยา่งไร 
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กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท์ กล่าววา่ ในปี 2560 บริษทัฯ มีสัดส่วนยอดขายตลาดต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
11 ของยอดขายทั้งหมด โดยยอดขายจากบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ ากดั (SWCA) และ 
กลุ่มประเทศ CLMV (กมัพชูา ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมถึงประเทศสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 9 และ 2 
ของยอดขายทั้งหมด ตามล าดบั ส าหรับรูปแบบการขายสินคา้ในกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม) บริษทัฯ จะขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย ทั้งน้ี การขายสินคา้กลุ่มป้องกนัและก าจดัแมลง 
บริษทัฯตอ้งด าเนินการจดทะเบียนสินคา้ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะจ าหน่ายในแต่ละประเทศได ้โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
- ประเทศเวียดนาม บริษทัฯ มีตวัแทนจ าหน่าย 1 ราย ในการกระจายสินคา้กลุ่มท าความสะอาดภายใต้
ตราสินคา้ Kleansy และบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมตวัแทนจ าหน่ายอีก 1 ราย เพื่อกระจายสินคา้ป้องกนัและก าจดั
แมลง โดยคาดวา่จะสามารถขายสินคา้ไดใ้นช่วงไตรมาส 3/2561 

- ประเทศลาว บริษทัฯ มีตวัแทนจ าหน่าย และกระจายสินคา้กลุ่มป้องกนัและก าจดัแมลงเรียบร้อยแลว้ 
และก าลงัจะเร่ิมจ าหน่ายสินคา้กลุ่มท าความสะอาด ทั้งน้ียอดขายอนัดบัหน่ึงท่ีขายไปในประเทศลาว จะ
เป็นสินคา้ก าจดัปลวก ส าหรับสินคา้ก าจดัยุง แมลงสาบ และแมลงคลาน บริษทัฯยงัมียอดขายไม่มาก
นกั ดงันั้นบริษทัฯ เห็นวา่ยงัมีโอกาสในการเพ่ิมยอดขายในประเทศดงักล่าวไดอี้กมาก  

- ประเทศกมัพชูา บริษทัฯ เพ่ิงมีการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงท าหนา้ท่ีกระจายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ 
ทีโพล์ เรียบร้อยแลว้ และบริษทัฯ ก าลงัปรับสูตรใหม่ส าหรับสินคา้กลุ่มป้องกนัและก าจดัแมลง โดย
คาดวา่จะสามารถขายสินคา้ไดใ้นช่วงไตรมาส 2/2561 

- ประเทศพม่า อยูร่ะหว่างการจดทะเบียนสินคา้ เน่ืองจากประเทศพม่ามีการเปล่ียนแปลงนโยบายของ
รัฐบาล ท าใหก้ารจดทะเบียนจึงใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนาน อยา่งไรก็ตาม หากการจดทะเบียนแลว้เสร็จ 
บริษทัฯ พร้อมจ าหน่ายสินคา้ในประเทศพม่าทนัที 

- ประเทศสิงคโปร์ บริษทัฯ ขายสินคา้โดยตรงให้กบัลูกคา้ในกลุ่มบริษทัรับจ้างก าจดัแมลง โดยยงัมี
ยอดขายไม่มากนกั 

ผูถื้อหุน้:  คุณพงศธ์วชั ชีรณวาณิช สอบถามวา่ บริษทัฯ มีกลยทุธ์ใดท่ีจะสร้างการเติบโตใหก้บับริษทัฯ 

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณัฏฐ์ ชญาน์นนัท์ กล่าววา่ บริษทัฯ มี 4 กลยทุธ์ท่ีจะสร้างการเติบโตให้กบับริษทัฯ ดงัน้ี 1. สร้าง
ความแข็งแกร่งของสินคา้ปัจจุบนัของบริษทั ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์” “เชนการ์ด” และ “ทีโพล์” 
โดยเร่ิมท่ีสินคา้กลุ่มสเปรยก์ าจดัปลวกและแมลง ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์” ท่ีจะมีการปรับรูปแบบ
บรรจุภณัฑ์ใหม่ และปรับปรุงประสิทธิภาพการก าจดัแมลงเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับสินคา้ “เชนการ์ด” จะมี
การปรับรูปแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่ และออกสินคา้แชมพูสุนัขสูตรใหม่ท่ีผสมระหว่างการก าจดัเห็ดหมดั
และกล่ินหอมเขา้ไวด้ว้ยกนั และส าหรับตราสินคา้ “ทีโพล”์ บริษทัฯจะมีการออกสินคา้น ้ ายาลา้งจานสูตร
มะนาว ภายใตช่ื้อ “ทีโพลเ์ลมอน” เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด โดยมีการจดัท าโฆษณาสินคา้ดงักล่าว และ
ไดเ้ชิญคุณพชัรศรี เบญจมาศ หรือคุณกาละแมร์ มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซ่ึงโฆษณาดงักล่าวจะ
ออกอากาศทางโทรทศัน์ในปลายเดือนเมษายนน้ี 2. การขยายสินคา้ไปในกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีมีมูลค่า
ตลาดมากกวา่มูลค่าตลาดสินคา้ก าจดัแมลง เช่น ตลาดสินคา้กลุ่มน ้ ายาซกัผา้ น ้ ายาปรับผา้นุ่ม น ้ ายาลา้ง
จาน สบู่ เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะสามารถเพ่ิมยอดขายของบริษทัให้สูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขอมติผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมติัในวาระการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ของบริษทัฯในการประชุมคร้ังน้ีดว้ย 3. การ
เจาะตลาดพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินคา้ใหท้ัว่ถึงมากข้ึน รวมทั้งขยายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การ
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แต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายรายใหม่เพ่ิมข้ึน เพ่ือดูแลในส่วนของตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) คือ 
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีกระจายสินคา้ให้กบับริษทัฯไดดี้
ข้ึน เน่ืองจากมีพนกังานจดัเรียงสินคา้จ านวน 1,400 คน และสินคา้บริษทัฯจะสามารถเขา้ถึงร้านสะดวก
ซ้ือ (CVS) และไฮเปอร์มาร์เก็ตไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากข้ึน ท าให้มัน่ใจไดว้า่สินคา้ไดถู้กจดัเรียงหนา้ร้านไดดี้ 
สามารถมองเห็นและหยิบซ้ือไดง่้าย ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ มีตวัแทนจ าหน่ายในประเทศทั้งหมด 9 ราย 
โดยตวัแทนจ าหน่ายอีก 8 ราย จะสามารถท าหน้าท่ีกระจายสินคา้ในส่วนของร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีกได้
ทัว่ถึงมากข้ึน เน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลในการกระจายสินคา้ส่วนของตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) 
แลว้ ส าหรับตลาดต่างประเทศ นอกจากบริษทัฯ จะมีแผนในการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV 
(กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) แลว้ บริษทัฯยงัมีแผนในการขยายประเทศอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย 4. การสร้างคน และวฒันธรรมองคก์รให้พนกังานท างานไดร้วดเร็วข้ึน 
กลา้คิด กลา้แสดงออกมากข้ึน พร้อมทั้งการน าเทคโนโลย ีหรือระบบเขา้มาใชใ้นการท างานของบริษทัฯ
มากข้ึน  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของ
รายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ 
จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,424,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชี และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
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วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการช้ีแจงนโยบายการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ่ท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ โดยสรุปวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายไดก่้อนและ
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้176.96 ลา้นบาท จึงพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.57 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.25 
บาทเป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 
2560 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงินจ านวน 75 ลา้นบาทโดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
ซ่ึงอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิดงักล่าว เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมาจากร้อยละ 43.57 เป็นร้อยละ 63.57 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผล ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

ประธานฯ กล่าวว่า อตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 จะสูงกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,424,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 และการจ่ายปันผล 
ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  
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วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั กรรมการซ่ึงครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งและมีส่วนได้เสียไม่ควรอยู่ในท่ีประชุม จึงขอให้กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งออกจากห้องประชุมจนกว่าท่ีการ
พิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  

ประธานฯ กล่าววา่ บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญให้ผูถื้อหุ้นส่งรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติั
เหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีการเสนอรายช่ือเขา้มายงับริษทัฯ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งทีอ่อกตามวาระ ต าแหน่งทีจ่ะกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

(1)  ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

(2)  นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ กรรมการ 
(3)  นายนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมการ กรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการปฏิบติังานของบุคคลทั้งหมดท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ แลว้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
และคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้ งกรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง โดยท่ีการพิจารณาลงคะแนนจะลงเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(ร้อยละ) 

บัตรเสีย 
(ร้อยละ) 

(1) ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง 115,332,024 (99.93%) 0 (0%) 92,000 (0.08%) 0 (0%) 
(2) นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 115,331,624 (99.92%) 0 (0%) 92,400 (0.08%) 0 (0%) 

(3) นายนรินทร์ ตรีสุโกศล 112,332,024 (97.32%) 0 (0%) 3,092,000 (2.68%) 0 (0%) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้ง ดร.วิชิต แยม้บุญเรือง, นายประจกัษ์ ตั้งคารวคุณ และนาย

นรินทร์ ตรีสุโกศล ท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  
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วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จ าเป็นจะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ โดยไดมี้การศึกษาเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรม และธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดท้ าการศึกษาผล
การส ารวจค่าตอบแทนกรรมการแลว้ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 

2561 2560 2561 2550 2561 2560 

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 

• กรรมการท่ีเป็นฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการลงมา จะไดรั้บเฉพาะเบ้ียประชุม 
• ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษทั ส าหรับผลการก ากบัดูแลกิจการในปี 2560 ให้จ่ายในอตัราไม่

เกิน 3,346,000 บาท ซ่ึงสูงกวา่ปีก่อนท่ีจ่ายในอตัรา 2,190,000 บาท ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยใหค้ณะกรรมการ

น าไปจดัสรรกนัเอง โดยประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 

25 ทั้งน้ี เงินโบนัสกรรมการในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงน้อยกวา่ ในปี 

2559 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษทั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,424,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัเงินโบนสัและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  
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วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั

ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ นบัตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 2 ปี โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ 

หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัย่อย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีดงักล่าวไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 

2561 เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ผลการปฏิบติังาน ทกัษะความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะไดรั้บ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึง

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

2. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ 

3. นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 

โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยก าหนดค่า
สอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,300,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
เท่ากบั 1,250,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานดงักล่าว 
ทั้งน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2561 ดว้ย 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,424,024 100 
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 านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 โดยมีค่าสอบบญัชีของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,300,000 บาท  
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วาระที ่ 8 พจิารณาเปลีย่นช่ือบริษัทจาก “บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท เชอร์วู้ด   
 คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีมี
ความหลากหลายมากข้ึน โดยไม่ไดมุ่้งเนน้ธุรกิจเฉพาะเคมีภณัฑเ์พียงอยา่งเดียว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัและท่ีจะด าเนินต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเปล่ียนช่ือบริษทั ดงัน้ี 

ช่ือเดิม  ภาษาไทย บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED 

เปล่ียนช่ือเป็น ภาษาไทย บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY  

  LIMITED 

ประธานฯ กล่าวว่า เน่ืองจากมีเสียงสะท้อนในเร่ืองของช่ือ “บริษัท เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)” ท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์มีของบริษทั ซ่ึงมีผลิตภณัฑท์ั้งในส่วนของผลิตภณัฑป้์องกนัและก าจดัแมลงท่ีเป็นเคมีภณัฑ ์และ
ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดท่ีไม่ใช่เคมีภณัฑ ์คณะกรรมการจึงเห็นควรใหเ้ปล่ียน ค าวา่ “เคมิคอล” เป็น “คอร์ปอเรชัน่” เพื่อให้
มีความชดัเจน และประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,429,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)” เป็น 
“บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดยไม่ได้
มุ่งเนน้ธุรกิจเฉพาะเคมีภณัฑเ์พียงอยา่งเดียว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะด าเนินต่อไปใน
อนาคตจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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ขอ้ (28) ท าการซ้ือ ขาย ผลิต สั่งเขา้มาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซ่ึงสินคา้อุปโภคบริโภค
ทุกชนิด อาทิเช่น 
ก. เคร่ืองอุปโภคทุกชนิด สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ก่ึงส าเร็จรูป น ้ าหอม สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซกัฟอก น ้ ายาซกั

แหง้ และส่ิงซกัลา้งต่างๆ ของใชเ้ก่ียวกบัเด็ก ผา้ออ้มส าเร็จรูปของเด็กและผูใ้หญ่และผา้อนามยัทุกชนิด ผา้กอซ 
ส าลี ตลอดจนเวชภณัฑทุ์กชนิด 

ข. เคร่ืองบริโภคทั้งปวง อาทิเช่น นม ลูกอม ลูกกวาด ไอศกรีม ขนมขบเค้ียว หมากฝร่ัง ช๊อกโกแลต ขนมปัง คุกก้ี 
เคก้ และผลิตภณัฑเ์บ็ดเตลด็ท่ี คลา้ยกนัทุกชนิดทุกลกัษณะ รวมทั้งหีบห่อและบรรจุภณัฑข์องสินคา้ต่างๆ 

ค.  เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ทุกประเภท น ้ าหวานบรรจุขวด ไซรัป น ้ าอดัลม ชา ชานม ชาเขียว เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์
ประเภทและชนิดต่างๆ รวมทั้งวตัถุท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองด่ืมดงักล่าวน้ี 

ง.  ยา ยารักษาโรค สมุนไพร เวชภณัฑ ์เคมีภณัฑทุ์กชนิด รวมทั้ง เคร่ืองส าอางทุกชนิด เคร่ืองประทินผิว อุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้สริมความงาม ผลิตภณัฑ์เพ่ือการดูแลรักษาส่วนตวั ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภท บ ารุง
ร่างกาย ผิวพรรณ และอ่ืนๆ 

จ.  โรงงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ม โยเกิร์ต นมถัว่เหลือง นมเปร้ียว เนย เนยแขง็ 
ขอ้ (29)  เป็นเจา้ของ ด าเนินการ เช่า  ให้เช่า และจดัการโรงงานส าหรับผลิต ตลอดจนรับจา้งผลิต เพ่ือผลิตสินคา้ทุกชนิด

ตามวตัถุประสงคข์องบริษทั  นอกนั้นใหติ้ดต่อซ้ือขายและด าเนินการทุกประการเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีตอ้งการในการ
ผลิตสินคา้ดงักล่าวและแปลงและปรุงแต่งวตัถุดิบนั้นใหเ้ป็นผลิตภณัฑต์่างๆ อนัเป็นผลสืบเน่ืองกบัผลิตภณัฑน์ั้น 

ขอ้ (30)  การประกอบธุรกิจขายสินคา้ตามวตัถุประสงคท์ั้งหมดของบริษทั ผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต ทุก
ประเภท 

ขอ้ (31) จดัตั้งตวัแทน นายหนา้ รวมทั้งการตั้งสาขาของบริษทัข้ึนทัว่โลก 
ขอ้ (32) เขา้เป็นผูถื้อหุน้เพ่ือรวมกิจการเขา้กบัห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดัอ่ืน หรือบริษทัมหาชน รวมทั้งรับซ้ือหรือเขา้

ด าเนินงานส่วนหน่ึงส่วนใด หรือทั้งหมดของกิจการอ่ืนๆ และเพ่ือหาผลประโยชน์โดยซ้ือหุ้นของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ (33) ติดต่อหน่วยราชการ เทศบาล ทอ้งถ่ิน และเจา้พนักงานหรือเจา้หน้าท่ี เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิทธ์ิ ใบอนุญาต สิทธิใน
เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สัมปทานหรือสิทธิพิเศษซ่ึงจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้
บรรลุวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั 

ขอ้ (34) ด าเนินกิจการเป็นนกัเคมี ผูข้ายยา ผูท้  าเคร่ืองหอม ผูท้  าน ้ ามนัและสี ผูส้ัง่ของเขา้ ผูผ้ลิตและผูค้า้เคร่ืองยา เคร่ืองเคมี
อุตสาหกรรม วตัถุและการเตรียมอ่ืนๆ ตามสิทธิประดิษฐกรรมท่ีจดทะเบียน เคร่ืองขดัเงา ยาฆ่าแมลง เคร่ืองดบั
กล่ิน น ้ ามนัหล่อล่ืน ข้ีผึ้ง ส่ิงผสมน ้ ามนั สี สีผง น ้ ามนัซกัเงา ผูท้  าและผูค้า้เคร่ืองยาต ารับพิเศษทุกชนิด 

ขอ้ (35) ด าเนินกิจการของผูผ้ลิตและผูค้า้ หีบ กล่อง กระป๋อง ขวด ภาชนะ และส่ิงใชบ้รรจุทุกชนิด รวมทั้งส่ิงบรรจุกบั
ผลิตภณัฑแ์อโรโซล 

ขอ้ (36) ด าเนินกิจการให้มีกระแสฟ้า และน ้ าประปา หรือน ้ าบาดาล ข้ึนในกิจการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบ
กิจการน ้ าประปา หรือน ้ าบาดาล หรือขาย หรือจ าหน่าย ด้วยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงกระแสไฟฟ้า และน ้ าประปา หรือน ้ า
บาดาล ท่ีจดัใหมี้ข้ึนหรือ ท่ีไดรั้บสัมปทานนั้น ตลอดจนซ้ือขายเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการไฟฟ้าและการ
ประปา 

ขอ้ (37) ประกอบกิจการผลิตหรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และไอน ้ าจากพลงังานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล 
ก๊าซชีวภาพ เป็นตน้ 
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ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมส าหรับวตัถุประสงค ์ขอ้ 37 วา่ เน่ืองดว้ยบริษทัฯมีแผนในการประหยดัพลงังานเพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทางคณะกรรมการบริษทั จึงพิจารณาเห็นควรให้เพ่ิมวตัถุประสงค์ในเร่ือง
ดงักล่าวน้ีให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินการไดใ้นทนัที  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคง
มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจหลกัเช่นเดิม มิไดมี้นโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจของบริษทัแต่อยา่งใด 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,429,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะด าเนินต่อไปในอนาคต ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการเปล่ียนช่ือและการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั ใน
วาระท่ี 8 และ วาระท่ี 9  ดว้ย พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บริษทัฯ จะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงขอเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. และ ขอ้ 3. 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือและการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ขอ้ความเดิม  ขอ้ 1. ช่ือบริษทั “บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ 

“SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ขอ้ความใหม่  ขอ้ 1. ช่ือบริษทั “บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็น

ภาษาองักฤษวา่ “SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY 

LIMITED” 

ขอ้ความเดิม  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 27 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ 

ขอ้ความใหม่  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 37 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,462,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 1. และ ขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนช่ือและเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ของบริษทั  ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขข้อบังคบัของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บริษทัจะแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั ไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงขอเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และ ขอ้ 
60. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบริษทั และ ขอ้ 36 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ข้อ ข้อบังคบัปัจจุบัน ข้อบังคบัทีเ่สนอให้แก้ไขใหม่ 
1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล 

จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้บังคับน้ีเรียกว่า ขอ้บังคบัของบริษัท เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2. ค าว่า “บริษทั” ท่ีใชใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้หมายถึง บริษทั เชอร์
วูด้  เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และมีช่ือภาษาอังกฤษว่า 
Sherwood Chemicals Public Company Limited 

ค าวา่ “บริษทั” ท่ีใชใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหห้มายถึง บริษทั เชอร์วูด้ คอร์
ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และมีช่ือภาษาองักฤษว่า 
Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited 

60. ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 

ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี 
 
 

36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึงท่ีกล่าว
มาแลว้ ใหเ้รียกการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นเม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด
หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วิสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือน
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึงท่ีกล่าวมาแลว้ ให้
เรียกการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีจ านวนหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีเช่นน้ีให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อ
หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไวน้ั้ นจะเรียก
ประชุมเองกไ็ดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 39 ผูถ้ือหุ้น
ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
จดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,462,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 60. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบริษทั และ ขอ้ 36. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที ่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ าเนินมาจนครบทุกวาระแลว้ และไม่มีวาระอ่ืนเพ่ือพิจารณา 
จากนั้นจึงสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือมีขอ้คิดเห็นใด
แลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ี บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควร จึงขอ
ปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ณ บดัน้ี 

 

ปิดประชุม เวลา 11.15 น. 

 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

  (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

 

 

 

ลงนาม……………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 

            (นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท)์ 


