หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษทั เชอร์ ว้ดู เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10:00 – 12:00 น.
ณ ห้ องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
2. รายงานประจาปี 2559 และงบการเงินประจาปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชี ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
5. คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุม และการออก
เสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
6. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก และ ข (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข)
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
8. นิยามกรรมการอิสระ
9. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนน
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จากัด (มหาชน) ใคร่ ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน
2560 เวลา 10:00 ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริ ษทั ได้ส่งสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ และได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การออกเสียงลงคะแนน

ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดาเนินงานประจาปี 2559 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจาปี 2559 (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ของบริ ษทั ตามที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
รายการ






สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ*
กาไรต่อหุน้

งบการเงินรวมของ SWC และบริษัทย่ อย
941.01 ล้านบาท
223.91 ล้านบาท
1,238.39 ล้านบาท
154.92 ล้านบาท
1.03 บาท/หุน้ *

งบการเงินเฉพาะกิจการของ SWC
932.46 ล้านบาท
219.65 ล้านบาท
1,203.13 ล้านบาท
154.27 ล้านบาท
1.03 บาท/หุน้

* หมายถึง กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ความเห็นคณะกรรมการ : บริ ษทั มีผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในรอบปี 2559 รวม 154.92 ล้านบาทและงบการเงินประจาปี
2559 ของบริ ษทั ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงสมควรอนุมตั ิ
งบการเงินประจาปี 2559 ตามที่เสนอ
การออกเสียงลงคะแนน

ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั กาหนดไว้วา่ บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี จะขึ้นอยูก่ บั การนาปั จจัยต่างๆ มา
พิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การบริ หารงานของบริ ษทั โดยอยู่ภายใต้เงื่ อนไขที่ การดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น เมื่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็ นชอบให้จ่ายปั นผลประจาปี และจะต้องนาเสนอขออนุ มตั ิต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 50 กาหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เป็ นครั้ งคราวได้เมื่อปรากฏแก่ กรรมการว่าบริ ษทั มีกาไรพอสมควรที่ จะกระทาเช่นนั้นได้ และเมื่ อได้จ่ายเงิ นปั นผลแล้วให้
รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 บริ ษทั มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 154.92 ล้านบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
หุน้ ละ 0.45 บาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 43.57 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้
2

มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท เป็ นจานวนเงิน 37.5
ล้านบาท ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปั นผลจ่ายเพิ่มเติมอีกสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกในอัตราหุ ้นละ 0.20
บาท เป็ นจานวนเงิ น 30 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลเที ยบกับกาไรสุ ทธิ ดงั กล่าว ลดลงเมื่ อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมา
เนื่องจากบริ ษทั มีความจาเป็ นต้องจัดสรรเผื่อกาไรสะสมไว้ เพื่อสารองใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจต่อไป
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมาดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
3. รวมเงินปั นผลจ่าย (บาท:หุน้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุน้ )
3.2 เงินปั นผลประจาปี (บาท:หุน้ )
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2559
154.92
150
0.45
0.25
0.20
67.5
43.57

ปี 2558
122.07
150
0.45
0.25
0.20
67.5
55.30

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2559 และการจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลประกอบการ
ประจาปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.45 บาท เป็ นจานวนเงิน 67.5 ล้านบาท ตามที่เสนอ ซึ่ งจานวนนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท เป็ นจานวนเงิน 37.5 ล้านบาท ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 สาหรับเงิ นปั นผลสาหรับงวด 6
เดือนหลังของปี 2559 คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท เป็ นจานวนเงิน 30 ล้านบาท โดยจะจ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้น (Record Date) เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั น
ผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และปิ ดสมุดทะเบี ยนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ
กาหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
การออกเสียงลงคะแนน

ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ และพิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 22
กาหนดให้ “ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง หนึ่ งในสาม ของจานวนกรรมการที่ มีอยู่
ทั้ง หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่ จ ะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ นสามส่ วนไม่ ได้ ก็ ให้อ อกโดยจานวนใกล้ที่ สุ ด กับ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ง ในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วธิ ีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วน
ปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 มีกรรมการที่จะครบวาระการดารงตาแหน่งจานวน 3 คน ดังนี้

3

รายชื่ อกรรมการ
(1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
(2) นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์
(3) นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

ตาแหน่ งทีอ่ อกตามวาระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ งทีจ่ ะกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายไพศาล พิพฒ
ั นกุล ได้ลาออกจากตาแหน่ งกรรมการอิ สระ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลวันที่ 1
เมษายน 2560 และวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการของนายไพศาล พิพฒั นกุล เหลือน้อยกว่า 2 เดื อน ทาให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดารงตาแหน่งแทนได้ เว้นแต่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตามนัยมาตรา 75
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง
เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ เป็ นกรรมการเข้าใหม่ และให้นายชินวัฒน์ อัศวโภคี ดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากการออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รายชื่ อกรรมการลาออก
นายไพศาล พิพฒั นกุล
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่ อกรรมการเข้ าใหม่
นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
ตาแหน่ง กรรมการ

บริ ษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั เชิญให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบี ยบวาระต่างๆ ในช่วงที่ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิ กายน 2559 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม
2559 อย่างไรก็ดี แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรื อระเบียบวาระเข้ามายังบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้ ี
ส่ ว นได้เ สี ย ) ได้พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมและประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ประกอบกับ คุ ณ สมบัติ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการปฏิบตั ิงานของบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีความเห็น/มติดงั นี้
ก. เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตาม
วาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และให้นายชินวัฒน์ อัศวโภคี ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็ นว่านายชินวัฒน์ อัศวโภคี เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายภาษีอากร สามารถให้ความเห็นที่ เป็ นอิสระต่อการดาเนิ นการของบริ ษทั
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูม้ ีคุณสมบัติในการเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ครบถ้วนทุ กประการตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข. เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ เป็ น
กรรมการเข้าใหม่ เนื่องจากเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ที่สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี
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รายละเอี ยด คานิ ยามกรรมการอิ สระที่ บริ ษทั กาหนดซึ่ งเคร่ งครั ดกว่าข้อกาหนดขั้นต่ า ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการระบุไว้ใน
รายงานประจาปี
สาหรับประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการเข้าใหม่ รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ (ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษทั (ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่
ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึง
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์แก่กิจการของบริ ษทั ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอทุกประการ โดยเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา (ก) แต่งตั้งกรรมการที่
พ้นจากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และให้นายชิ นวัฒน์ อัศวโภคี
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง (ข) แต่งตั้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ เป็ นกรรมการเข้าใหม่
โดยกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การออกเสียงลงคะแนน
ผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อ
หนึ่งเสี ยง ในการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั เิ งินโบนัสกรรมการและค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2560 โดยคานึ งถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และ
เสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
2560
2559
15,000
15,000
10,000
10,000
-

เบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง)
2560
2559
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000
20,000

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสู งกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
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สิทธิประโยชน์ อื่น
(บาท/เดือน)
2560
2559
ไม่มี

ไม่มี

 ค่าตอบแทนที่ เป็ นเงิ นโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั สาหรั บผลการกากับดู แลกิ จการในปี 2559 ให้จ่ายในอัตราไม่เกิ น
2,190,000 บาทเท่ากับจานวนที่อนุมตั ิในปี 2558 สาหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการนาไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้
ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 สาหรับเงินโบนัสกรรมการในปี
2559 คิดเป็ นร้อยละ 3.24 ของเงินปั นผลจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเท่ากับ ในปี 2558 ที่อตั ราจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คิดเป็ นร้อย
ละ 3.24 ของเงินปั นผลจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้
 กรรมการที่เป็ นฝ่ ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การลงมา จะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุม
 โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไว้ในรายงานประจาปี ส่วนโครงสร้างการจัดการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย โดยคานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การออกเสียงลงคะแนน
ตามมาตรา 90 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด ได้กาหนดให้การจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43
กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
ตามที่ คุณศุ ภชัย ปั ญญาวัฒโน แห่ ง บริ ษทั สานักงาน อี วาย จ ากัด ได้รับ การแต่งตั้ง ให้เ ป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท
นับตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 1 ปี โดยที่ ผูส้ อบบัญชี ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ ว นได้เสี ย กับบริ ษทั /ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ /
ผูบ้ ริ หาร/บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและบัดนี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ดาเนิ นการมาครบวาระแล้ว
จึงจาเป็ นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ผลการปฏิบตั ิงาน ทักษะความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริ การอื่นอันเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึ ง
เห็ นสมควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ประจาปี 2560 ดังนี้
(1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรื อ
(2) นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ
(3) นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
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โดยกาหนดให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ข้อมูลประวัติและ
ประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชี ที่เสนอ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณา
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2560 เป็ นเงินจานวน 1,250,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่ งมีค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี เท่ากับ 1,050,000 บาท สาหรับค่าบริ การอื่นในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีการรับบริ การอื่นจากสานักงานดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ : โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่ กรองการเลือกผูส้ อบ
บัญชี ตลอดจนการกาหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2560 ซึ่งได้แก่ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่ งบริ ษทั สานักงาน อี
วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2560 เป็ นจานวน 1,250,000 บาท
การออกเสียงลงคะแนน

ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษทั ขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดงั กล่าวข้างต้น ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่ อในหนังสื อ
มอบฉันทะที่แนบมาพร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และนามามอบต่อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมาย
ณ สถานที่ ประชุมก่อนการเริ่ มประชุม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายชื่ อและ
รายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 และบริ ษทั จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
อนึ่ง บริ ษทั ได้กาหนดให้วนั ที่ 7 เมษายน 2560 เป็ นวันให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้น (Record Date) เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจาปี 2560 โดยรวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 10 เมษายน 2560
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ ประธานกรรมการ
(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)
เลขานุการบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการวาระที่ 1)

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ของ
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
เวลาและสถานที่
 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559
 เวลา 10.00 น. - 11.45 น.
 ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม

เวลา 10.00 น.

นายชนิ นทร์ เย็นสุ ดใจ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ได้มาเข้า
ร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พร้อมทั้งกล่าวแนะนาคณะกรรมการผูบ้ ริ หารที่ เข้าร่ วมประชุม รวมทั้งผูส้ อบบัญชี เพื่อมาร่ วมทา
หน้าที่ตรวจสอบความโปร่ งใสของการลงคะแนนเสี ยงประกอบด้วย
กรรมการบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง
3. นายไพศาล พิพฒั นกุล
4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
5. นายวีระ ชินกนกรัตน์
6. นายพัฒนา สุคนธรักษ์
7. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
8. นายสุคุณ ตันติเจริ ญเกียรติ
ผู้สอบบัญชี ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์

ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูส้ อบบัญชีสานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล
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ผู้บริหารบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์
2. นายภิญโญ วิทิตยานนท์
3. นายชูพงศ์ สุขสมบูรณ์
4. นายสัญญา หาญสุโพธิพนั ธ์
5. นายสุทิน วาดนะรัตน์
6. นายชาญเดช ปั้ นตระกูล
7. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
8. Mr. John Broughton Ralph

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรมและธุรการโรงงานอาวุโส
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการและระบบคุณภาพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสารสนเทศและงานธุรการสานักงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
เลขานุการบริ ษทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการตลาดออสเตรเลีย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้น มาเข้า
ร่ วมประชุ มรวมทั้งสิ้ น 47 ราย โดยมาประชุ มด้วยตนเอง 26 ราย และ รั บมอบฉันทะ 21 ราย ถื อหุ ้นรวมกันทั้งสิ้ นจานวน
82,816,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55.21 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งสิ้ น ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ประธานฯ จึงกล่าวเริ่ มการประชุม
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ช้ ีแจงถึงวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละ
วาระดังนี้
- ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสี ยงให้ตรงตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะให้ถูกต้อง
- ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ (หนึ่งหุน้ หนึ่งเสี ยง)
- ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ
ตอนลงทะเบียน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร
- การเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นในส่ วนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
ในแต่ละวาระ เพื่อเป็ นหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว การคานวณคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะส่ วนที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยง ส่วนต่างจะถือว่า เห็นด้วย และจะสรุ ปผลคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
- ในทุกระเบี ยบวาระ ถ้าผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็ น หรื อเสนอคาถาม ขอให้ยกมือ เมื่ อ
ประธานฯ อนุ ญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ ประชุมก่ อนด้วยว่า เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะชื่ อใด แล้วจึ งเสนอ
ความเห็นหรื อคาถามต่อไป
นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ 1 ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่ วมเป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ขอให้
ยกมือขึ้น ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์เข้าร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระ และชื่ อบุ คคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า โดยได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริ ษทั ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2559 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคล
เป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนั้นประธานฯ จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :
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วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2558 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ซึ่งไม่มีผถู ้ ือ
หุ ้นเสนอแก้ไขหรื อทักท้วงเพิ่มเติม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม

จานวนเสียงทีล่ งมติ
82,816,800
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2558
ประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานผลการดาเนินงานหลักของบริ ษทั ให้ที่ประชุมทราบ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ขอสรุ ปผลการดาเนินงานที่สาคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายจานวน 1,175.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.72 ล้านบาทหรื อ
ร้อยละ 2.33 เนื่ องจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเติ บโตของยอดขายในตลาดต่างประเทศ โดยกลุ่มรักษาเนื้ อไม้มี
ยอดขายจานวน 164.74 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.02 ของยอดขายรวม กลุ่มกาจัดแมลงมีจานวน 808.80 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 68.82 ของยอดขายรวม กลุ่มทาความสะอาดมียอดขายจานวน 180.03 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.32 ของ
ยอดขายรวม กลุ่มอื่นๆ มียอดขายจานวน 21.68 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.84 สาหรับต้นทุนขายหากคิดเป็ นร้อยละต่อ
ยอดขายเท่ากับร้อยละ 61.87 เที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อนคิดเป็ นร้อยละ 66.61 ต้นทุนขายลดลงเป็ นผลจากราคาน้ ามันที่
ลดลง ทาให้ราคาวัตถุดิบลดลง ประกอบกับการจัดโปรโมชัน่ รายการแถมสิ นค้าพ่วงกับสิ นค้าปกติมีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับปี
ก่อนรวมทั้งความพยายามในการบริ หารต้นทุนของวัตถุดิบและบรรจุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ โดยคุณภาพสิ นค้ายังคงเดิ ม ส่ งผลให้กาไร
ขั้นต้นมีจานวน 448.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 16.87 ค่าใช้จ่ายในการขายมียอดรวม 198.08 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 3.95 ล้านบาทเนื่องจากค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขายที่เพิ่มเพื่อกระตุน้ การซื้ อของผูบ้ ริ โภค ค่าใช้จ่ายในการบริ หารใช้ไป
97.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.95 ล้านบาท เป็ นผลจากการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น และจานวนพนักงานที่ เพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต ทาให้บริ ษทั มีกาไรก่อนภาษีจานวน 155.18 ล้านบาท และคานวณภาษีเป็ นจานวน
31.99 ล้านบาท ดังนั้นบริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับปี 2558 เท่ากับ 123.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวน 35.22 ล้านบาทหรื อ
คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 10.39
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สาหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 852.98 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 90.11 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียนมี 504.11 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 96.60 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดมียอดรวม 106.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.42 ล้านบาท เงินลงทุนชัว่ คราวมีจานวน 62.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.24
ล้านบาทเป็ นการบริ หารเงินสภาพคล่องส่ วนเกิน ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นมียอดคงเหลือ 144.07 ล้านบาท ลดลง 14.26 ล้าน
บาท เนื่องจากรอบการสัง่ ซื้ อของลูกค้าตัวแทนจาหน่ายในช่วง 2 เดือนสุ ดท้ายของปี สิ นค้าคงเหลือมียอดรวม 191.75 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 48.21 ล้านบาท เป็ นการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้เพียงพอและสามารถจัดส่ งทันตามความต้องการของลูกค้า สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนมี 348.87 ล้านบาท ลดลง 6.49 ล้านบาท โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 5.73 ล้านบาทจากค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น 1.26 ล้านบาทจากค่าตัดจาหน่ายโปรแกรม ERP
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นมียอดรวม 192.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.80 ล้านบาทเป็ นผลมาจากเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศ
จากการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายมียอดรวม 16.11 ล้านบาทเป็ นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลครึ่ งปี หลังที่รอไปชาระภายในเดือนพฤษภาคม 2559 สาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีจานวน 15.28 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 1.49 ล้านบาท เนื่ องจากจานวนพนักงานเพิ่มขึ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมียอดรวม 628.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.47 ล้าน
บาท มาจากกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2558 จานวน 126.47 ล้านบาท หักจ่ายเงินปั นผลจานวน 66 ล้านบาท ซึ่ งรายละเอียด
ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในงบการเงินของ
รายงานประจาปี 2558 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้
ซักถามเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2558

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรั บรองจากผูส้ อบบัญชี แล้ว ตามรายละเอี ยดที่ ปรากฏในงบการเงิ นของรายงาน
ประจาปี 2558 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจาปี ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้น
ซักถามดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ :

คุณสายใจ สี โคตร กล่าวว่า ในรายงานประจาปี หน้า 73 บริ ษทั มียอดขายในปี 2558 เติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ
2.33 ขณะที่ อ ัตราการหมุ นเวีย นสิ นค้าคงเหลื อลดลงจากปี ก่ อ นเป็ น 3.79 เท่ า อี ก ทั้ง รายการสิ น ค้า
สาเร็ จรู ปเพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 86.77 เมื่อเทียบกับปี 2557 จึงอยากทราบว่า บริ ษทั มีการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบ
เข้ามามากขึ้นเป็ นเพราะเหตุใด

กรรมการผูจ้ ดั การ:

คุณสุคุณ ตันติเจริ ญเกียรติ กล่าวว่า รายการสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ประกอบด้วย สิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
วัตถุดิบ โดยบริ ษทั มีนโยบายในการเพิ่มจานวนสิ นค้าสาเร็ จรู ป เพื่อรองรับยอดขายที่ เพิ่มขึ้น และให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สาหรับในส่วนของวัตถุดิบหลัก บริ ษทั มีการสัง่ ซื้อวัตถุดิบหลักจาก
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ต่างประเทศ ซึ่ งจะมีขอ้ จากัดของระยะเวลาในการขนส่ ง ทาให้บริ ษทั จาเป็ นต้องสารองวัตถุดิบหลัก
จานวนมากขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตได้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า
ที่ประชุมไม่มีคาถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
82,816,800
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4
พิจารณาจัดสรรกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558
ประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงนโยบายการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การชี้ แจงต่อที่ ประชุมโดยสรุ ปว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีและเงินสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายได้ก่อนและรายงานให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
สาหรับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯในปี 2558 ซึ่ งมีกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้ 122.07 ล้านบาท จึ งได้พิจารณา
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.45 บาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 55.30 ของกาไรสุ ทธิ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทั้งนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท
เป็ นจานวนเงิน 37.5 ล้านบาทในวันที่ 4 กันยายน 2558 คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ใน
อัตราหุ ้นละ 0.20 บาทเป็ นเงินจานวน 30 ล้านบาทโดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ อตั รา
การจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิดงั กล่าว ลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมาจากร้อยละ 68.31 เป็ นร้อยละ 55.30 เนื่ องจากบริ ษทั มี
ความจาเป็ นต้องจัดสรรเผื่อกาไรสะสมไว้ เพื่อสารองใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิ ได้รับเงิ นปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกาหนดสิ ทธิ ผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) เพื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล วันที่ 12
พฤษภาคม 2559 และปิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิ ทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิม่ เติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
82,816,800
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558 และการจ่ายปั นผล ตามที่
เสนอต่อที่ประชุม
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั เิ งินโบนัสกรรมการและค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้ แจงต่อที่ ประชุ มว่า การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 เป็ นดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
2559
2558
15,000
15,000
10,000
10,000
-

เบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง)
2559
2558
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000
20,000

สิทธิประโยชน์ อื่น
2559
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2558
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่ าตอบแทน
หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
•

กรรมการที่เป็ นฝ่ ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การลงมา จะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุม

•

ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั สาหรับผลการกากับดูแลกิจการในปี 2558 ให้จ่ายในอัตราไม่เกิ น
2,190,000 บาท เท่ากับจานวนที่อนุมตั ิในปี 2557 สาหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการนาไปจัดสรรกันเอง
ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่ เป็ นเงิ นโบนัสสู งกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 สาหรับเงิ นโบนัส
กรรมการในปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 3.24 ของเงินปั นผลจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งน้อยกว่า ในปี 2557 ที่อตั ราจ่ายเงินโบนัส
กรรมการ คิดเป็ นร้อยละ 3.65 ของเงินปั นผลจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
82,816,800
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเงินโบนัสและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั กรรมการซึ่ งครบวาระการดารง
ตาแหน่งและมีส่วนได้เสี ยไม่ควรอยูใ่ นที่ประชุม จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าที่การพิจารณาวาระนี้
จะแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ ประธานฯ เป็ นกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระในครั้งนี้ ดว้ ย จึงขอให้ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมเพื่อดาเนินการในวาระนี้แทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า บริ ษทั ฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ง
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามาถึงบริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 กรรมการที่ออกตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ

(2) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการบริ ษทั

(3) นายพัฒนา สุคนธรักษ์

กรรมการบริ ษทั

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง และคณะกรรมการบริ ษทั
เห็นชอบตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ
ที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง โดยที่การพิจารณาลงคะแนนจะลงเป็ นรายบุคคล
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
ชื่ อกรรมการ
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
2. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
3. นายพัฒนา สุคนธรักษ์

เห็นด้ วย
(ร้ อยละ)

ไม่ เห็นด้ วย
(ร้ อยละ)

82,816,800 (100%)
82,816,400 (100%)
81,816,800 (98.79%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

งดออกเสียง
(ร้ อยละ)
0 (0%)
400 (0%)
1,000,000 (1.21%)

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมโดยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแต่งตั้ง นายชนินทร์ เย็นสุดใจ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และ
นายพัฒนา สุคนธรักษ์ ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบนาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ ประชุมว่า ตามที่ บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โดยเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 และในปี นี้คุณวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีได้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
มาครบวาระ 5 ปี แล้ว จึงจาเป็ นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชีประจาปี 2559 เพื่อทา
หน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด เป็ นบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด สาหรับการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาผลงานและเทียบเคียงค่าสอบบัญชีกบั บริ ษทั อื่นแล้ว เห็นว่าผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสม
เมื่อเทียบกับมาตรฐานระดับสากล จึงได้เสนอแนะต่อกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2559 ในรายนามต่อไปนี้
1. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรื อ
2. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรื อ
3. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
โดยผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่/ผูบ้ ริ หาร/บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ งกาหนดอัตราค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 รวมเป็ นเงิ น จานวน 1,050,000 บาท ซึ่ ง
มากกว่าปี 2558 ของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ที่มีค่าสอบบัญชีเท่ากับ 835,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการรับ
บริ การอื่นๆ
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ เสนอหรื อความเห็นเป็ นประการใดอีกหรื อไม่
ผูถ้ ือหุน้

คุณปิ่ น รัตนฤาทัย กล่าวชื่นชม คุณวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ซึ่งเป็ นหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ
เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ที่ให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เชอร์วดู ้ เค
มิคอล จากัด (มหาชน) จึงขอให้คุณวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ แสดงตัวและกล่าวแนะนาตัวในที่ประชุม
ด้วยครับ

ผูส้ อบบัญชี

คุณวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
สามัญประจาปี แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ซึ่ งขณะนี้ ได้
ดาเนินการครบวาระแล้ว จึงจาเป็ นต้องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ ในสานักงานเดิม หรื อใหม่
ก็ได้ นอกจากนี้ ยงั กล่าวขอบคุณ บริ ษทั ฯที่ให้ความไว้วางใจบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัดให้ทาหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นเวลานาน
คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวขอบคุณ คุณวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชี

ประธานฯ

เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
82,816,800
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้แต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3315 หรื อ
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรั บปี 2559 โดยอัตราค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 เป็ นเงิ น
จานวน 1,050,000 บาท
วาระที่ 8

เรื่ องอื่นๆ

ประธานสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรื อมีขอ้ ซักถามประการใด
หรื อไม่
ผูถ้ ือหุน้ :

คุณพงษ์จรู ญ ศรี โสวรรณา ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้า
ในการเข้าร่ วมแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ต (CAC) กับทางสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย นอกจากนี้ สอบถามว่า ทางบริ ษทั มีนโยบายอย่างไรที่ทาให้บริ ษทั
มัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ไม่มีส่วนร่ วมหรื อเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
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ประธานกรรมการฯ:

คุ ณชนิ นทร์ เย็นสุ ด ใจ กล่า วว่า ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2558 ได้ตอบข้อ ซักถามใน
ประเด็นดังกล่าวแล้วว่า บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาที่จะเข้าร่ วมแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริ ต(CAC) กับทางสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั
ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการในด้านต่างๆ กล่าวคือ ในด้านของการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ได้
มอบหมายให้บริ ษทั ธรรมนิติ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ทาหน้าที่
ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจาทุกๆไตรมาส นอกจากนี้ บริ ษทั กาลังศึกษา
การใช้แนวทางของ Foreign Corrupt Practice Act (FPCA) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลในการวางระบบ
ให้กับ บริ ษทั ซึ่ งจ าเป็ นต้องใช้เวลา และทรั พ ยากร รวมทั้ง สร้ า งให้พ นัก งานเกิ ดความเข้า ใจ และ
ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว โดยปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่
ในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ในด้านต่างๆให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ยังมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะแนวทางการปฏิบตั ิดา้ นการบันทึกบัญชีให้มีความ
ถูกต้องให้มีความถูก ต้อ งด้ว ยโดยจะเห็ น ได้จากการเพิ่ม จานวนครั้ งในการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบในช่ ว งปี ที่ ผ่า นมา จากไตรมาสละครั้ งเป็ นไตรมาสละสองครั้ ง เพื่ อ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณารายละเอียด นโยบาย และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ ง
จะมีความชัดเจนและโปร่ งใสยิง่ ขึ้น ดังนั้น หากบริ ษทั ดาเนินงานภายในเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จึงมีความ
พร้อมในการเข้าร่ วมแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC) ต่อไป และยัง
ทาให้บริ ษทั สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆได้มากขึ้นโดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ มีความมัน่ ใจว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และฝ่ ายบริ หารมีความระมัดระวังและรอบคอบในการติดตามและตรวจสอบในประเด็น
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ผูถ้ ือหุน้ :

คุณวัตสันต์ พงศ์วราภา กล่าวว่า ในความคิดเห็นส่วนตัวเข้าใจว่า บริ ษทั อยูใ่ นธุรกิจที่มีความสามารถใน
การทากาไรค่อนข้างคงที่ ซึ่ งจากผลประกอบการในปี 2558 กลับไม่เป็ นเช่นนั้น เป็ นผลให้ราคาหุ ้นมี
ความผันผวน จึงอยากสอบถามว่า บริ ษทั มีทิศทางในการเติบโตไปในอนาคตอย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการฯ:

คุณชนิ นทร์ เย็นสุ ดใจ กล่าวว่า บริ ษทั มีการติดตาม และตรวจสอบสถานะของบริ ษทั พร้อมทั้งมีการ
ประเมินภาวะการแข่งขันของสิ นค้าแต่ละกลุ่มของบริ ษทั อย่างสม่ าเสมอ โดยทิ ศทางการเติบโตของ
บริ ษทั จะดาเนิ นการกระจายสิ นค้าภายในประเทศอย่างทั่วถึงมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั มี สินค้า
ค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ สิ นค้าในกลุ่มแชมพูสุนัข จากผลการสารวจจะเห็ นว่าสิ นค้าในกลุ่ม
ดังกล่าวมีการเติบโตที่ผา่ นมาถึงร้อยละ 20 -30 ซึ่งบริ ษทั มองว่ายังมีช่องทางในการขยายตลาดในส่วนนี้
ขึ้นได้อีก สาหรับสิ นค้าในกลุ่มรักษาเนื้ อไม้ ปั จจุบนั มีแนวโน้มการใช้ไม้ลดลง และสิ นค้าในกลุ่ม
เกษตร ที่ยงั คงต้องใช้ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีแนวทางในการหา
สิ นค้าอื่นๆ เพิม่ ขึ้นเพื่อทดแทนยอดขายในส่วนดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2559 นี้ บริ ษทั จะดาเนิ นธุรกิจ
มาเป็ นเวลาครบรอบ 20 ปี ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะมี การพิ จารณาถึ ง ทิ ศ ทางและมุ มมองการ
ดาเนินการในอนาคตต่อไป สาหรับราคาหุน้ ของบริ ษทั ที่ผนั ผวนนั้น โดยหลักมาจากความผันผวนของ
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ภาวะตลาดรวม ซึ่ ง ขึ้ นๆ ลงๆ ทุ กวัน ถึ งแม้ว่าหุ ้นของบริ ษทั จะมี ความผันผวนขึ้ นลงอยู่บ้า งแต่ก็ มี
แนวโน้มหลักที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลที่สม่าเสมอ
ผูถ้ ือหุน้ :

คุณวัตสันต์ พงศ์วราภา สอบถามว่า กาไรที่ ไม่คงที่ข้ ึนๆ ลงๆ ในแต่ละไตรมาสมาจากสาเหตุใด และ
สอบถามว่าเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั และภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุ นแรงทาให้บางธุรกิจก็
หดตัวลง บางธุรกิจก็ไม่ขยายตัว แล้วธุรกิจของบริ ษทั จะสามารถเติบโตได้ดว้ ยช่องทางใดรู ปแบบไหน

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน:

คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ ทาให้ผลกาไรของบริ ษทั ผันผวนไม่คงที่ในแต่ละไตร
มาส มาจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบซึ่ งตัวแรกคือตัวทาละลาย (โซลเวนท์) ที่มีราคาขึ้นลงแปร
ผันตรงตามราคาน้ ามันในตลาดโลกและมีสดั ส่วนถึงเกือบ 1 ใน 4 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ตัวถัดมา
คือสารเคมีที่นาเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาขึ้นลงตามราคาน้ ามันอยูบ่ า้ งและมีสัดส่ วนราวร้อยละ 30
ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ซึ่ งในปี 2558 ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอด จึ ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาไรในแต่ละไตรมาส อีกหนึ่ งปั จจัยที่จะมีผลกระทบต่อผลกาไรในแต่ละ
ไตรมาสคือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ มการขายจากกิจกรรมทางการตลาด อาทิเช่น การใช้ของแถมที่ติดคู่
ไปกับตัวสิ นค้า ซึ่งจะมากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยูก่ บั กลยุทธ์ทางการตลาดและสภาพการแข่งขันในช่วงเวลา
นั้นๆ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ: คุณประวิทย์ เตชะวิจิตร์ กล่าวเสริ มว่า บริ ษทั จะสามารถเติบโตได้ดว้ ย 4 แนวทางหลักคือ แนวทาง
แรกจะเป็ นการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายในประเทศให้กระชับและลงพื้นที่มากขึ้น ซึ่ งเราได้ทาไป
แล้วในเขตภาคอี สานในไตรมาสแรกของปี นี้ ที่มีการเพิ่มตัวแทนจาหน่ ายและจัดพื้นที่ การขายให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้ น ซึ่ งท่านผูถ้ ื อหุ ้นก็จะได้ทราบหลังจากที่ มีการ
ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี นี้ อีกแนวทางหนึ่งคือการพัฒนาประสิ ทธิภาพของสิ นค้าให้
มีประสิ ทธิภาพดีข้ ึน สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดีข้ ึน แนวทางถัดมาคือการขยาย
พื้นที่ ไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านที่ มีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทย จึ งมีความต้องการ
สิ นค้าของบริ ษทั แต่ในแนวทางนี้ มีอุปสรรคหลักคือการขึ้ นทะเบี ยนสิ นค้าและกฎระเบี ยบต่างๆ ที่
ซับซ้อนในประเทศนั้นๆ แนวทางสุดท้ายคือการขยายกลุ่มสิ นค้าออกไปให้กว้างมากขึ้น เช่น การขยาย
สิ นค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การขยายสิ นค้าไปในกลุ่มเคมีเกษตรที่มีขนาดของตลาดที่ใหญ่ อย่างไรก็ตาม
ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ วางใจได้วา่ ทางบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก
ผูถ้ ือหุน้ :
คุณวัตสันต์ พงศ์วราภา สอบถามเพิ่มเติมต่อว่าจากสถานการณ์ราคาน้ ามันในปั จจุบนั บริ ษทั คาดการณ์
ว่าผลประกอบการในปี นี้จะเป็ นอย่างไร
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ประธานกรรมการฯ:

คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ ชี้แจงว่าผลประกอบการของบริ ษทั ในปี นี้คาดว่าจะดีข้ ึนกว่าในปี ก่อน แต่อย่างไร
ก็ตามทางคณะกรรมการก็ได้คอยติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดด้วยการบริ หารความเสี่ ยงที่
รัดกุมขึ้น มีการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์กบั ฝ่ ายบริ หารมากขึ้น มีการกันสารองผลกาไรไว้ใน
สัดส่วนที่เพียงพอที่จะสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ มีแผนสารองที่จะรับมือกับความเสี่ ยงต่างๆ
รวมถึงความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเนื่องจากบริ ษทั มีธุรกรรมการนาเข้าและส่งออกด้วย

ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย:

คุณเกียรติพล มงคลเจริ ญกิจสอบถามถึงความคืบหน้าการขยายโรงงานการผลิตสิ นค้าสเปรย์กาจัดแมลง

ประธานฯ:

คุณชนิ นทร์ เย็นสุ ดใจ ชี้แจงว่าได้มีการชะลอการลงทุนในโครงการนี้ ออกไปก่อนเนื่ องจากความไม่
มัน่ ใจในสภาพทางเศรษฐกิ จในปั จจุบนั โดยให้ฝ่ายบริ หารไปทาการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้
สามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้อีกแต่ยงั คงอยู่ภายใต้กรอบตามที่ กฎหมายกาหนด และบริ ษทั เองก็ได้
สารองเงิ นลงทุนในส่ วนนี้ อยูจ่ านวนหนึ่ งเพื่อที่ จะสามารถนาไปลงทุนได้เมื่อถึงเวลาที่ เหมาะสม ใน
ระหว่างนี้ก็ได้นาเงินส่ วนนี้ ไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลซึ่ งท่านผูถ้ ือหุ ้นก็จะเห็นได้ในส่ วนของรายได้
อื่นๆ ในงบการเงิน

ผูถ้ ือหุน้ :

คุณสายใจ สี โคตร ได้ชมเชยบริ ษทั ที่ สามารถทาผลประกอบการที่ ดีสวนทางกับภาวะเศรษฐกิ จใน
ปั จจุบนั และมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับเรื่ องของสิ นค้าที่มกั จะหมดหรื อขาดหายบนชั้นวางขายสิ นค้าตามห้าง
ร้านต่างๆ ซึ่งจะทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจหันไปซื้อสิ นค้าของคู่แข่งแทน จึงขอฝากให้ผบู ้ ริ หารแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวให้สินค้ามีพร้อมอยูบ่ นชั้นวางขายตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เสี ยโอกาสทางการขาย สาหรับการขาย
สิ นค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตนมีความเห็นว่าบริ ษทั ไม่จาเป็ นที่จะต้องแต่งตั้งตัวแทนขายในประเทศ
เหล่านั้นเนื่ องจากยังมีช่องทางกองทัพมดที่ อยู่ตามชายแดนในการช่วยนาสิ นค้าเข้าไปจาหน่ ายและ
ขอให้มีการทารายงานยอดขายสิ นค้าในส่ วนที่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในรายงานทางการเงิ น
และมี ขอ้ เสนอแนะให้บ ริ ษ ัท ไม่ จ าเป็ นที่ จะต้อ งทาการประชาสัม พัน ธ์สิ น ค้า โดยการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ให้มากนักเนื่องจากการเกิดขึ้นของทีวดี ิจิตอลทาให้ผรู ้ ับชมสื่ อเกิดการกระจายตัวซึ่ งอาจจะทา
ให้ไม่คุม้ ค่าในการโฆษณาจึงขอให้บริ ษทั ทาการประชาสัมพันธ์ที่จุดขายแทน เช่น ที่ช้ นั วางขาย หรื อที่
กองโชว์สิ นค้า นอกจากนั้ นยัง เสนอให้ บ ริ ษัท ใช้ ช่ อ งทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากผูบ้ ริ โภคในอนาคตมีแนวโน้มที่จะใช้สื่อนี้
เพิ่มสูงขึ้นเรื่ อยๆ ประกอบกับตนได้ติดตามกิจกรรมของบริ ษทั ผ่านช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ แต่วา่ ไม่
ค่อยเห็นบริ ษทั มีกิจกรรมผ่านทางสื่ อนี้เท่าที่ควรและขอให้เพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าทางพาณิ ชย์อิ
เล็กโทรนิคให้มากขึ้น

ผูถ้ ือหุน้ :

คุณสุ พฒั น์ พรหมสอาด กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในปั จจุบนั สามารถเที ยบชั้นได้กบั คู่แข่งที่ เป็ น
บริ ษทั ข้ามชาติระดับโลกแล้วถึงแม้วา่ บริ ษทั เราจะเป็ นบริ ษทั ท้องถิ่นขนาดเล็กที่ เกิดขึ้นภายหลังแต่มี
ข้อเสนอแนะที่จะขอให้บริ ษทั ผลิตสิ นค้ายาจุดกันยุงในรู ปแบบธูปเนื่องจากมีความเหมาะสมที่จะใช้ใน
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บริ บทของประเทศไทยได้มากกว่า และมีขอ้ คิดเห็นส่วนตัวถึงความไม่เหมาะสมในการใช้พรี เซนเตอร์
ของสิ นค้าเชนการ์ดที่ดูจะล้าสมัยเกินไปไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้
ประธานฯ

ปิ ดประชุม

คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ ได้กล่าวว่า สาหรับข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอนั้น ฝ่ ายบริ หารได้มี
เริ่ ม ด าเนิ น การไปบ้า งแล้ว และประธานฯ ได้ข อให้ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ฝ ากค าถามและข้อ เสนอแนะต่ า งๆ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงจากผูบ้ ริ หารภายหลังการประชุม เนื่ องจากขณะนี้ ได้ใช้เวลาในการ
ประชุ มมาพอสมควรแล้ว ดังนั้น ขออนุ ญาตปิ ดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2559 ณ บัดนี้ และ
ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านผูส้ อบบัญชี และท่านตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ในนามของ
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารที่ท่านได้ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และได้ให้การสนับสนุน
ด้วยดีเสมอมา ขอบคุณครับ
เวลา 11.45 น.

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ
(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)

ลงนาม……………………………………กรรมการผูจ้ ดั การ
(นายสุคุณ ตันติเจริ ญเกียรติ)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
รายงานประจาปี 2559 และงบการเงิน ประจาปี 2559
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการวาระที่ 5)

ข้ อมูลเบื้องต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

วัน/เดือน/ปี เกิด

11 กันยายน 2514

อายุ

45 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

240,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.16

ตาแหน่งในบริ ษทั

กรรมการ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
4 ปี นับจากดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั (สิ งหาคม 2555)
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทางาน
- ประธานกรรมการ บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรี ส์ จากัด
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์ จากัด
- ประธานบริ ษทั บริ ษทั เอ็มเอ็ม โลจิสติกส์ จากัด
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั อื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
4 แห่ง
ไม่มี

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา

ไม่มี
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ข้ อมูลเบื้องต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด

นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์
28 เมษายน 2512

อายุ

47 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ตาแหน่งในบริ ษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง

5 เดือน นับจากดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั (พฤศจิกายน 2559)

วุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน

- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จากัด
- ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จากัด (มหาชน)
- ผูจ้ ดั การตราสิ นค้า บริ ษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง จากัด

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั อื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
1 แห่ง
ไม่มี

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา

ไม่มี
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ข้ อมูลเบื้องต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

วัน/เดือน/ปี เกิด

31 มีนาคม 2517

อายุ

42 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ตาแหน่งในบริ ษทั

กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง

2 ปี นับจากดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั (พฤศจิกายน 2557)

วุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์(ภาษีอากร) มหาวิทยาลัย วอชิงตัน
- ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม/สัมมนา

- Executive Development Program SET

ประวัติการทางาน

- Partner บริ ษทั ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จากัด
- Partner บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
- กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก จากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ประปาบางปะกง จากัด
- กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ประปาฉะเชิงเทรา จากัด
- กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ประปานครสวรรค์ จากัด

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั อื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อใน
ระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมา
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริ การเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
ไม่เป็ น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
(เช่นการซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สิ นค้า บริ การ การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา

ไม่มี
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ข้ อมูลของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อแต่ งตั้งใหม่
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

วัน/เดือน/ปี เกิด

13 มิถุนายน 2510

อายุ

49 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ประวัติการทางาน

ไม่มี
- ปริ ญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ St. Bartholomew’s and The London School of Medicine and
Dentistry, University of London, UK
- แพทย์, โรงพยาบาลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- แพทย์, โรงพยาบาลโรยัล ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- กรรมการ, บริ ษทั เอสทีเค โฮลดิ้ง จากัด
- กรรมการ, บริ ษทั เกียรติปภา จากัด
- กรรมการ, บริ ษทั ทีเคเอส เคมิคอล จากัด

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั อื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
3 แห่ง
ไม่มี

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา

ไม่มี
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
(เอกสารประกอบการวาระที่ 7)

ข้ อมูลประวัติ และประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายณรงค์ พันตาวงษ์

บัญชีรับอนุญาตเลขที่

3315

ตาแหน่ง

หุน้ ส่วนอาวุโส

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี

30 ปี

อายุ

64 ปี

ประวัติการศึกษา

- สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี บญั ชีบณ
ั ฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทบัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยใดๆ

ไม่มี

กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร
/ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จานวนหุน้ ที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่มี
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ข้ อมูลประวัติ และประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

บัญชีรับอนุญาตเลขที่

3930

ตาแหน่ง

หุน้ ส่วน

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี

30 ปี

อายุ

55 ปี

ประวัติการศึกษา

- สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาการบัญชีจากหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทด้านการจัดการจากสถาบันธุรกิจศศินทร์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยใดๆ

ไม่มี

กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร
/ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จานวนหุน้ ที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่มี
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ข้ อมูลประวัติ และประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ-ชื่อสกุล

นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

บัญชีรับอนุญาตเลขที่

4523

ตาแหน่ง

หุน้ ส่วน

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี

20 ปี

อายุ

47 ปี

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี บญั ชีบณ
ั ฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยใดๆ

ไม่มี

กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร
/ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จานวนหุน้ ที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่มี
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คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
การมอบฉันทะ บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก และ ข) ตามที่กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้ เพื่อผูถ้ ือหุ ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตัวเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ คือ
(1) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ตาแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) นายวิชิต แย้มบุญเรื อง ตาแหน่ง กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถกรอกรายชื่อกรรมการผูร้ ับมอบฉันทะตามที่บริ ษทั ระบุไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะ และส่งมาให้ผทู ้ ี่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่ มการประชุม
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม บริ ษทั จะเริ่ มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสื อมอบฉันทะ และเปิ ดรับลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 8.00 น.เป็ นต้นไป ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรี นคริ นทร์ เขต
ประเวศ กรุ งเทพมหานคร
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนีก้ ่ อนเข้ าร่ วมประชุม (แล้ วแต่ กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายของผูถ้ ือหุ ้น
และยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
1.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบ
ฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทน
นิ ติบุคคล และมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิ ติ
บุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
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(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทน
นิ ติบุคคล และมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนัง สื อมอบฉันทะมี อานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ มสี ัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้นาความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรื อเป็ น
นิติบุคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลนั้นอาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่ นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยูห่ รื อโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิ ติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงรายมือชื่อ ผูกพันนิ ติ
บุคคลและเงื่อนไขหรื อข้อจากัดในการลงลายมือชื่อ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผแู ้ ทนนิ ติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
การออกเสี ยงลงคะแนน ผูถ้ ือหุ ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือ (หนึ่ งหุ ้นมีหนึ่ งเสี ยง) โดยจะ
แยกการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่วนคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง กี่เสี ยงก็ได้ ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วม
ประชุมแทนและกาเครื่ องหมายมาในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ผูถ้ ือหุ ้น
หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวนี้ บริ ษทั จะนาการออกเสี ยงลงคะแนนไปบันทึ กรวบรวมไว้ในขณะที่ผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบี ยน
เรี ยบร้อยแล้ว เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ตอ้ งไปกรอกบัตรลงคะแนนเสี ยงในห้องประชุม
ผลการลงคะแนนเสี ยงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วย
ตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ (ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุ
ไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั แจกให้และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนาไปบันทึกรวมกับคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่
บริ ษทั กาหนดและคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะที่บริ ษทั บันทึกไว้ขณะที่ลงทะเบียนตามกล่าวข้างต้น คะแนนเสี ยงทั้งหมดจะ
ถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุ ปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยงกี่เสี ยง
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท เชอร์ ว้ ดู เคมิคอล จากัด (มหาชน) วันที่ 28 เมษายน 2560
ผูถ้ ือหุ้น
SWC

มาด้ วยตนเอง

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ
ตรวจหนังสื อมอบฉันทะ
(เริ่ม 8.00 น.)

โต๊ ะลงทะเบียน
มาด้ วยตนเอง
(เริ่ม 8.00 น.)

โต๊ ะลงทะเบียน
ผู้รับมอบฉันทะ

แสดงเอกสารส่ วนบุคคล

แสดงหนังสื อมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงทะเบียน
เข้ าห้ องประชุ ม
งทะเบียน
ประธานเปิ ดประชุ ม
( เวลา 10.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุ ม
ตามลาดับ
กรณีทมี่ ผี ้ ตู ้ องการออกเสี ยงในวาระนั้น ๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บบัตร
ลงคะแนน/สรุปผลลงคะแนน

ประธานกล่31
าวสรุปผลลงคะแนนต่ อทีป่ ระชุ ม
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตาแหน่งในบริ ษทั
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา
ประวัติการทางาน

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
57 ปี
397 ซอยหมู่บา้ นปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
0 หุน้ คิดเป็ น 0.00%
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันวูสเตอร์โพลีเทคนิค วูสเตอร์ แมสซสซูเซท สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
- ประธานกรรมการ บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ แนล
- กรรมการ บริ ษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั ประสิ ทธิ์พฒั นา จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด, บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด
และบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด

ตาแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั - ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม
- วาระที่ 1
- วาระที่ 2
- วาระที่ 3
- วาระที่ 4
- วาระที่ 5
- วาระที่ 6
- วาระที่ 7

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
ไม่มี
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตาแหน่งในบริ ษทั
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา

นายวิชิต แย้มบุญเรื อง
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
75 ปี
34 หมู่ที่ 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ
0 หุน้ คิดเป็ น 0.00%
- ปริ ญญาเอก School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทางาน
- ผูอ้ านวยการ การปิ โตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริ ษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ระยองเพียวริ ฟายเออร์ จากัด
ตาแหน่งงานในปั จจุบนั
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษทั เอกรัฐวิศวกรรม จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั จัสมินอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม
- วาระที่ 1
ไม่มี
- วาระที่ 2
ไม่มี
- วาระที่ 3
ไม่มี
- วาระที่ 4
ไม่มี
- วาระที่ 5
ไม่มี
- วาระที่ 6
ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
- วาระที่ 7
ไม่มี
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นิยามกรรมการอิสระ
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนิ ยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่ งเข้มงวด
กว่าข้อกาหนดขั้นต่าของ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ดังนี้
(ก) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาหรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี
ผูส้ อบบัญชีองบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลหรื ออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริ หารหรื อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
(ซ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
(ฌ) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มีลกั ษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิ สระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยในลาดับเดียวกัน
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ข้ อบังคับบริษัทเกีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การปิ ดสมุดทะเบียน
ข้อ 19. บริ ษทั อาจปิ ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ือ
หุ ้น ทราบล่ ว งหน้า ณ ส านัก งานใหญ่ แ ละส านัก งานสาขาของบริ ษ ัท ทุ ก แห่ ง ไม่ น้อ ยกว่า 14 วัน ก่ อ นวัน ปิ ดงดรั บ
ลงทะเบียนการโอนหุน้
การเรียกประชุม
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1
ใน 10 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ ต ้อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ยกประชุ ม ไว้ใ ห้ ชัด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี น้ ี ให้
คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระการ
ประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3
วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ให้คณะกรรมการหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งสถานที่ที่จะ
ใช้เป็ นที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้เคียง
กับที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่และสานักงานสาขา หรื อจังหวัดอื่นหรื อสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
การมอบฉันทะ
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น แต่ผถู ้ ือหุ ้นอาจมอบ
ฉันทะให้บุคคลซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะต้องทา
เป็ นหนังสื อมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไป
ตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
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องค์ ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่การเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 40. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ น
ประธานที่ประชุม
ข้อ 41. ประธานในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าที่ ควบคุมการประชุม ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ ตอ้ งดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบี ยบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
คะแนนเสียง
ข้อ 42. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้ 1 หุน้ มีเสี ยง 1 เสี ยง ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษใน
เรื่ องใดซึ่ งที่ ประชุมจะได้ลงมติ ผูถ้ ื อหุ ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ซ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 10
แผนที่แสดงสถานที่ประชุ ม
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