
 
 

 
 

วนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัประชุมในวนัศุกร์

ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ 6 ถนนศรี
นครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติท่ีส าคญัดงัต่อ ไปน้ี  

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2559 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 67,888,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 

2.) รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2559  
 

3.) มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 91,679,519 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 

4.) มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรประจ าปี 2559 เพ่ือจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 
0.45 บาทรวมเป็นเงินปันผลจ านวน 67.5 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.25 
เป็นเงินจ านวน 37.5 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 คงเหลือเงินปันผลจ่ายคราวน้ีในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท หรือ
เป็นเงินจ านวน 30 ลา้นบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏ
รายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ 
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) ดว้ยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 91,679,519 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 



 
 

 
 

5.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง         
(นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ, นายประวิทย ์เตชะวิจิตร์ และนายชินวฒัน์ อศัวโภคี) และมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
(นายณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ) ตามท่ีเสนอ 
การลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละคนประกอบดว้ย     

ช่ือกรรมการ เห็นดว้ย (%) ไม่เห็นดว้ย (%) งดออกเสียง (%) 
5.1 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)   0 (0%)   91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
5.2 นายประวทิย ์เตชะวจิิตร์ (กรรมการ) 91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
5.3 นายชินวฒัน์ อศัวโภคี (กรรมการอิสระ) 91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
5.4 นายณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ) 91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

6.) มีมติอนุมติัเงินโบนสักรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีเสนอ  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 91,679,921 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 

7.) มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายณรงค์ พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 3930 หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินเป็นจ านวน 1,250,000 บาท  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 91,679,921 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
ผูมี้อ านาจลงนาม 


