
 
 

 
 

ท่ี 01/2560 

 วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการบริษทัเร่ืองการจ่ายเงินปันผล การก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 (แกไ้ข) 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2560 ของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 

1.  ใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท (ส่ีสิบหา้สตางค)์ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพ่ือน าเสนอ
ขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ต่อไป ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2559 จึงยงัคงตอ้งจ่ายส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 อีกในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค)์ ในการ
น้ี บริษทัฯ ก าหนดใหว้นัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล 
โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม) ดว้ยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลท่ีอตัราหุน้
ละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 (ซ่ึงสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัไม่มีความ
แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน) 

2. - แต่งตั้งนายนรินทร์ ตรีสุโกศล ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงของนายวีระ 
ชินกนกรัตน์ ท่ีไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ เน่ืองจากประสงค์ท่ีจะอุทิศเวลาให้กบัภารกิจอ่ืน 
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป และใหน้ายนรินทร์ ตรีสุโกศลอยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบั
วาระท่ีเหลืออยูข่องนายวีระ ชินกนกรัตน ์และใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทัฯ ดงัน้ี  

“นายประจกัษ์ ตั้งคารวคุณ และนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ
บริษทั” 

- อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 แต่งตั้ง นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการ
เขา้ใหม่ ทั้งน้ี เน่ืองจาก นายไพศาล พิพฒันกุล ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการของนาย
ไพศาล พิพฒันกุล เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน ท าใหค้ณะกรรมการบริษทัฯไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเขา้มาด ารง
ต าแหน่งแทนได ้เวน้แต่จะไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามนัยมาตรา 75 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม)  



 
 

 
 

- อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 แต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในปี 
2560 จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) นายวนรัชต ์ ตั้งคารวคุณ (2) นายประวิทย ์เตชะวิจิตร์ และ (3) นายชินวฒัน ์
อศัวโภคี  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีมติอนุมติัเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นแต่งตั้ งนายชินวัฒน์ อัศวโภคี ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแลว้เห็นว่า นายชินวฒัน์ อศัวโภคี เป็นผูมี้
คุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนทุกประการตามประกาศและ
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

3. ใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส 
ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดใหว้นัท่ี 7 เมษายน 2560 เป็นวนัให้
สิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 โดยจะรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดว้ยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 เมษายน 2560  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้ในล าดบัต่อไปและ
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะเร่ิมเผยแพร่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  www.sherwood.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 
เป็นตน้ไป ซ่ึงในการประชุมสามญัคร้ังน้ีมีวาระการประชุมคือ 

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่  
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเงินโบนสักรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
ผูมี้อ  านาจลงนาม 


