
 
 

 
 

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
เรื่อง แจ้งมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงจัดประชุมในวันศุกร์

ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ 6 ถนนศรี
นครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ส าคัญดังต่อ ไปนี้  

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 
เห็นด้วย 67,888,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 

2.) รับทราบผลการด าเนนิงานและรายงานประจ าปี 2559  
 

3.) มีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย  
เห็นด้วย 91,679,519 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 

4.) มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 
0.45 บาทรวมเป็นเงินปันผลจ านวน 67.5 ล้านบาท โดยบรษิัทได้จา่ยเงินปนัผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุน้ละ 0.25 
เป็นเงินจ านวน 37.5 ล้านบาท เมือ่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปนัผลจ่ายคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือ
เป็นเงินจ านวน 30 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใหจ้่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ
รายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย  
เห็นด้วย 91,679,519 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 



 
 

 
 

5.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง         
(นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ, นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์ และนายชินวัฒน์ อัศวโภคี) และมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
(นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ) ตามที่เสนอ 
การลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย     

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย (%) ไม่เห็นด้วย (%) งดออกเสียง (%) 
5.1 นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)   0 (0%)   91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
5.2 นายประวิทย์ เตชะวิจิตร ์(กรรมการ) 91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
5.3 นายชินวัฒน์ อัศวโภค ี 
      (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) 

91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

5.4 นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ) 91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

6.) มีมติอนุมัตเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ  
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 
เห็นด้วย 91,679,921 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 

7.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินเป็นจ านวน 1,250,000 บาท  
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย  
เห็นด้วย 91,679,921 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ  
 
 
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ 
ผู้มีอ านาจลงนาม 


