
 
 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ในวนัศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10:00 – 12:00 น.  
ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์  

เลขที่ 905 หมู่ที ่6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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 วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2560 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1   
2. รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินประจ าปี 2559 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5   
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชี ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 
5. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ ข (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข)  
7. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
8. นิยามกรรมการอิสระ 
9. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 
2560 เวลา 10:00 ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ซ่ึงบริษทัไดส่้งส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ และไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ : การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  

วาระที ่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 มีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหรั้บทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ของบริษทั ตามท่ีเสนอ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : งบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง ดงัปรากฏรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

รายการ งบการเงนิรวมของ SWC และบริษัทย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการของ SWC 

 สินทรัพยร์วม 941.01 ลา้นบาท 932.46 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม 223.91 ลา้นบาท 219.65 ลา้นบาท 

 รายไดร้วม 1,238.39 ลา้นบาท 1,203.13 ลา้นบาท 

 ก าไรสุทธิ* 154.92 ลา้นบาท 154.27 ลา้นบาท 

 ก าไรต่อหุน้ 1.03 บาท/หุน้* 1.03 บาท/หุน้ 

* หมายถึง ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษทัมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในรอบปี 2559 รวม 154.92 ลา้นบาทและงบการเงินประจ าปี 
2559 ของบริษทัไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงสมควรอนุมติั
งบการเงินประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอ 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดไวว้า่ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะข้ึนอยูก่บัการน าปัจจยัต่างๆ มา
พิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การบริหารงานของบริษทั โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เม่ือ
คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจ าปี และจะตอ้งน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50 ก าหนดวา่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น
เป็นคร้ังคราวไดเ้ม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแลว้ให้
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้154.92 ลา้นบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.45 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 43.57 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้

วาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2559 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
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มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 37.5 
ลา้นบาท ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 อีกในอตัราหุ้นละ 0.20 
บาท เป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ทั้ งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิดงักล่าว ลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งจดัสรรเผื่อก าไรสะสมไว ้เพ่ือส ารองใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน และรองรับการขยายธุรกิจต่อไป 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 
1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 154.92 122.07 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 150 150 
3. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท:หุน้) 0.45 0.45 
   3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้) 0.25 0.25 
   3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้) 0.20 0.20 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 67.5 67.5 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 43.57 55.30 

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจ านวนเงิน 67.5 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ ซ่ึงจ านวนน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท ในวนัท่ี 2 ธันวาคม 2559 ส าหรับเงินปันผลส าหรับงวด 6 
เดือนหลงัของปี 2559 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท โดยจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปัน
ผล วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และ
ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 
ก าหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง หน่ึงในสาม ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่
ทั้ งหมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วน
ปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 คน ดงัน้ี 

  

วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ และพจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งทีอ่อกตามวาระ ต าแหน่งทีจ่ะกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

(1)  นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ กรรมการ 
(2)  นายประวทิย ์เตชะวจิิตร์ กรรมการ กรรมการ 
(3)  นายชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี นายไพศาล พิพฒันกุล ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลวนัท่ี 1 
เมษายน 2560 และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการของนายไพศาล พิพฒันกุล เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ท าให้คณะกรรมการ
บริษทัไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งแทนได ้เวน้แต่จะไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามนยัมาตรา 75 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง
เห็นสมควรใหแ้ต่งตั้ง นายณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการเขา้ใหม่ และให้นายชินวฒัน์ อศัวโภคี ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากการออกตามวาระและแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รายช่ือกรรมการลาออก รายช่ือกรรมการเข้าใหม่ 

       นายไพศาล พิพฒันกลุ  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ 

ต าแหน่ง กรรมการ 

 บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงท่ีระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง วนัท่ี 15 ธันวาคม 
2559 อยา่งไรก็ดี แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงับริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูมี้
ส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการปฏิบติังานของบุคคลทั้งหมดท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้เป็นกรรมการของบริษทั แลว้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีความเห็น/มติดงัน้ี  

ก.  เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีออกตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง และให้นายชินวฒัน์ อศัวโภคี ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่านายชินวฒัน์ อศัวโภคี เป็นผูท้รงคุณวุฒิ
และมีความเช่ียวชาญในดา้นกฎหมายภาษีอากร สามารถให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระต่อการด าเนินการของบริษทั 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูมี้คุณสมบติัในการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ครบถว้นทุกประการตามประกาศและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ข. เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ เป็น
กรรมการเขา้ใหม่ เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี  
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รายละเอียด ค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดซ่ึงเคร่งครัดกว่าขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการระบุไวใ้น
รายงานประจ าปี  

ส าหรับประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการเขา้ใหม่ รายละเอียดปรากฏตามขอ้มูลประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ (ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จารณารายช่ือบุคคลทั้งหมดท่ี
ไดรั้บการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้วา่เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม รวมถึง
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษทัตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถว้นแลว้ จึงมีมติอนุมติัตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอทุกประการ โดยเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา (ก) แต่งตั้งกรรมการท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง และให้นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง (ข) แต่งตั้ง นายณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการเขา้ใหม่ 
โดยกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นทุกประการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมทั้งประกาศและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ประจ าปี 2560 โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และ
เสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2560 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
  (บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 
(บาท/เดือน) 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 
คณะกรรมการบริษทั 15,000 15,000 20,000 20,000  

ไม่มี 
 

ไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 20,000 20,000 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 
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 ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษทั ส าหรับผลการก ากับดูแลกิจการในปี 2559 ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 
2,190,000 บาทเท่ากบัจ านวนท่ีอนุมติัในปี 2558 ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการน าไปจดัสรรกนัเอง ทั้งน้ี
ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับเงินโบนสักรรมการในปี 
2559 คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ ซ่ึงเท่ากบั ในปี 2558 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็นร้อย
ละ 3.24 ของเงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 กรรมการท่ีเป็นฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการลงมา จะไดรั้บเฉพาะเบ้ียประชุม 
 โดยขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไวใ้นรายงานประจ าปี ส่วนโครงสร้างการจดัการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อยา่งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บังคบัของบริษทัขอ้ 43 
ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้ งสามารถแต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้

 ตามท่ีคุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัดได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท
นับตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 1 ปี โดยท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/
ผูบ้ริหาร/บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใดและบดัน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ 
จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบและให้ความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ผลการปฏิบติังาน ทกัษะความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะไดรั้บ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึง 
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีแห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั
ประจ าปี 2560 ดงัน้ี 

(1) นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ 

 (2) นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

 (3) นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 
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โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ขอ้มูลประวติัและ
ประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามขอ้มูลประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ
เหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณา
ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 1,250,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงมีค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี เท่ากบั 1,050,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานดงักล่าว 
ความเห็นคณะกรรมการ : โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากลัน่กรองการเลือกผูส้อบ
บญัชี ตลอดจนการก าหนดค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2560 ซ่ึงไดแ้ก่ นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 แห่งบริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2560 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2560 เป็นจ านวน 1,250,000 บาท 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 
 
 

บริษทัขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย 
ณ สถานท่ีประชุมก่อนการเร่ิมประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือและ
รายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

อน่ึง  บริษทัไดก้ าหนดให้วนัท่ี 7 เมษายน 2560 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2560 โดยรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2551) ดว้ยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 เมษายน 2560  
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
         โดยค าสัง่ประธานกรรมการ 

  
 (นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
                           เลขานุการบริษทั 

วาระที ่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

(เอกสารประกอบการวาระท่ี 1) 

ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

 ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559 
 เวลา 10.00 น. - 11.45 น. 
 ณ หอ้งศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดม้าเขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งกล่าวแนะน าคณะกรรมการผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งผูส้อบบญัชีเพ่ือมาร่วมท า
หนา้ท่ีตรวจสอบความโปร่งใสของการลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 2. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3. นายไพศาล พิพฒันกลุ  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
     ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
 4. นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 
 5. นายวรีะ ชินกนกรัตน์  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 6. นายพฒันา สุคนธรักษ ์  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 7. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 8. นายสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
ผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1. นางวไิลรัตน์ โรจนน์ครินทร์ ผูส้อบบญัชีส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
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ผู้บริหารบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1. นายประวทิย ์เตชะวจิิตร์  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 2. นายภิญโญ วทิิตยานนท ์  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ ์
 3. นายชูพงศ ์สุขสมบูรณ์  ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมและธุรการโรงงานอาวโุส 
 4. นายสญัญา หาญสุโพธิพนัธ์ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการและระบบคุณภาพ 
 5. นายสุทิน วาดนะรัตน ์  ผูจ้ดัการฝ่ายสารสนเทศและงานธุรการส านกังาน 
 6. นายชาญเดช ป้ันตระกลู  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 7. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ  เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 8. Mr. John Broughton Ralph ผูช่้วยผูอ้  านวยการตลาดออสเตรเลีย 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้
ร่วมประชุมรวมทั้ งส้ิน 47 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง  26 ราย และ รับมอบฉันทะ 21 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้ งส้ินจ านวน 
82,816,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 55.21 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ประธานฯ จึงกล่าวเร่ิมการประชุม 
 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดช้ี้แจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละ
วาระดงัน้ี 

- ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งดูแลการออกเสียงใหต้รงตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะใหถู้กตอ้ง 
- ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่(หน่ึงหุน้ หน่ึงเสียง)  
- ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดใ้นใบลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ 

ตอนลงทะเบียน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร 
- การเก็บบตัรลงคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นในส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ในแต่ละวาระ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว การค านวณคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือวา่ เห็นดว้ย และจะสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

- ในทุกระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอให้ยกมือ เม่ือ
ประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอให้แถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยว่า เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะช่ือใด แลว้จึงเสนอ
ความเห็นหรือค าถามต่อไป  

 นอกจากน้ี ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ 1 ท่านท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานการตรวจนบัคะแนน ขอให้
ยกมือข้ึน ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคเ์ขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระ และช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ โดยไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์
ของบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 4 มกราคม 2559 ถึง 5 กุมภาพนัธ์ 2559  อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระและช่ือบุคคล
เป็นกรรมการบริษทั ดงันั้นประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี : 
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วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29
เมษายน 2558 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ซ่ึงไม่มีผูถื้อ
หุ้นเสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2558 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 82,816,800 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2558 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2558 
ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานหลกัของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อสรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,175.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 26.72 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 2.33 เน่ืองจากยอดขายของผลิตภณัฑ์ใหม่ และการเติบโตของยอดขายในตลาดต่างประเทศ โดยกลุ่มรักษาเน้ือไมมี้
ยอดขายจ านวน 164.74 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.02 ของยอดขายรวม กลุ่มก าจดัแมลงมีจ านวน 808.80 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 68.82 ของยอดขายรวม กลุ่มท าความสะอาดมียอดขายจ านวน 180.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.32 ของ
ยอดขายรวม กลุ่มอ่ืนๆ มียอดขายจ านวน 21.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.84  ส าหรับตน้ทุนขายหากคิดเป็นร้อยละต่อ
ยอดขายเท่ากบัร้อยละ 61.87 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 66.61 ตน้ทุนขายลดลงเป็นผลจากราคาน ้ ามนัท่ี
ลดลง ท าใหร้าคาวตัถุดิบลดลง ประกอบกบัการจดัโปรโมชัน่รายการแถมสินคา้พ่วงกบัสินคา้ปกติมีจ านวนลดลงเม่ือเทียบกบัปี
ก่อนรวมทั้งความพยายามในการบริหารตน้ทุนของวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์อ่ืนๆ โดยคุณภาพสินคา้ยงัคงเดิม ส่งผลให้ก าไร
ขั้นตน้มีจ านวน 448.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 16.87 ค่าใชจ่้ายในการขายมียอดรวม 198.08 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน 3.95 ลา้นบาทเน่ืองจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิมเพ่ือกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภค ค่าใชจ่้ายในการบริหารใชไ้ป 
97.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.95 ลา้นบาท เป็นผลจากการวิจยัและพฒันาสินคา้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน และจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
รองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต ท าให้บริษทัมีก าไรก่อนภาษีจ านวน 155.18  ลา้นบาท และค านวณภาษีเป็นจ านวน 
31.99 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2558 เท่ากบั 123.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ านวน 35.22 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 10.39 
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ส าหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 852.98 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 90.11 ลา้นบาท โดยสินทรัพยห์มุนเวยีนมี 504.11 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 96.60 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดมียอดรวม 106.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.42 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวมีจ านวน 62.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 48.24 
ลา้นบาทเป็นการบริหารเงินสภาพคล่องส่วนเกิน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนมียอดคงเหลือ 144.07 ลา้นบาท ลดลง 14.26 ลา้น
บาท เน่ืองจากรอบการสัง่ซ้ือของลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายในช่วง 2 เดือนสุดทา้ยของปี สินคา้คงเหลือมียอดรวม 191.75 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 48.21 ลา้นบาท เป็นการบริหารสินคา้คงคลงัใหเ้พียงพอและสามารถจดัส่งทนัตามความตอ้งการของลูกคา้ สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนมี 348.87 ลา้นบาท  ลดลง 6.49 ลา้นบาท โดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 5.73 ลา้นบาทจากค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน 1.26 ลา้นบาทจากค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรม ERP 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมียอดรวม 192.63 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19.80 ลา้นบาทเป็นผลมาจากเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ
จากการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายมียอดรวม 16.11 ลา้นบาทเป็นภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปีหลงัท่ีรอไปช าระภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ส าหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีจ านวน 15.28 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 1.49 ลา้นบาท เน่ืองจากจ านวนพนกังานเพ่ิมข้ึน ส่วนของผูถื้อหุ้นมียอดรวม 628.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 60.47 ลา้น
บาท มาจากก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 126.47 ลา้นบาท หักจ่ายเงินปันผลจ านวน 66 ลา้นบาท ซ่ึงรายละเอียด
ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในงบการเงินของ
รายงานประจ าปี 2558 ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้
ซกัถามเพ่ิมเติม  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้อบบัญชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2558 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้น
ซกัถามดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้: คุณสายใจ สีโคตร กล่าววา่ ในรายงานประจ าปี หนา้ 73 บริษทัมียอดขายในปี 2558 เติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 
2.33 ขณะท่ีอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลงจากปีก่อนเป็น 3.79 เท่า อีกทั้ งรายการสินค้า
ส าเร็จรูปเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 86.77 เม่ือเทียบกบัปี 2557 จึงอยากทราบวา่ บริษทัมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบ
เขา้มามากข้ึนเป็นเพราะเหตุใด 

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ กล่าววา่ รายการสินคา้คงเหลือของบริษทัประกอบดว้ย สินคา้ส าเร็จรูปและ
วตัถุดิบ โดยบริษทัมีนโยบายในการเพ่ิมจ านวนสินคา้ส าเร็จรูป เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ส าหรับในส่วนของวตัถุดิบหลกั บริษทัมีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบหลกัจาก
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ต่างประเทศ ซ่ึงจะมีขอ้จ ากดัของระยะเวลาในการขนส่ง ท าให้บริษทัจ าเป็นตอ้งส ารองวตัถุดิบหลกั
จ านวนมากข้ึน เพ่ือใหส้ามารถผลิตไดท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ท่ีประชุมไม่มีค าถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 82,816,800 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 
ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการช้ีแจงนโยบายการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ่ท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงต่อท่ีประชุมโดยสรุปว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัหกัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายไดก่้อนและรายงานให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯในปี  2558 ซ่ึงมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ 122.07 ลา้นบาท จึงไดพ้ิจารณา
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.45 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 55.30 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท
เป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาทในวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2558 ใน
อตัราหุ้นละ 0.20 บาทเป็นเงินจ านวน 30 ลา้นบาทโดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ีอตัรา
การจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิดงักล่าว ลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาจากร้อยละ 68.31 เป็นร้อยละ 55.30 เน่ืองจากบริษทัมี
ความจ าเป็นตอ้งจดัสรรเผื่อก าไรสะสมไว ้เพ่ือส ารองใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน และรองรับการขยายธุรกิจต่อไป ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 82,816,800 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 และการจ่ายปันผล ตามท่ี
เสนอต่อท่ีประชุม 

วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยไดมี้การศึกษาและเทียบเคียงบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 
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 2558 ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 

2,190,000 บาท เท่ากบัจ านวนท่ีอนุมติัในปี 2557 ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการน าไปจดัสรรกนัเอง 

ทั้งน้ีประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับเงินโบนัส

กรรมการในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ ซ่ึงนอ้ยกวา่ ในปี 2557 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสั

กรรมการ คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของเงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 82,816,800 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัเงินโบนสัและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 

วาระที ่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั กรรมการซ่ึงครบวาระการด ารง

ต าแหน่งและมีส่วนไดเ้สียไม่ควรอยูใ่นท่ีประชุม จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมจนกวา่ท่ีการพิจารณาวาระน้ี
จะแลว้เสร็จ ทั้งน้ี ประธานฯ เป็นกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีดว้ย จึงขอให้ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมเพ่ือด าเนินการในวาระน้ีแทน  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าววา่ บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญใหผู้ถื้อหุน้ส่ง
รายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีการเสนอรายช่ือเขา้มาถึงบริษทั 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 กรรมการท่ีออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

(1)  นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ   

(2)  นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษทั 

(3)  นายพฒันา สุคนธรักษ ์ กรรมการบริษทั 

ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง และคณะกรรมการบริษทั
เห็นชอบตามขอ้เสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ
ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ อีกวาระหน่ึง โดยท่ีการพิจารณาลงคะแนนจะลงเป็นรายบุคคล 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(ร้อยละ) 

1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 82,816,800 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
2. นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 82,816,400 (100%) 0 (0%) 400 (0%) 
3. นายพฒันา สุคนธรักษ ์ 81,816,800 (98.79%) 0 (0%) 1,000,000 (1.21%) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั้ง นายชนินทร์ เยน็สุดใจ นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ และ 
นายพฒันา สุคนธรักษ ์ท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัตอ่เน่ืองมาตั้งแต่ปี 2544 และในปีน้ีคุณวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

มาครบวาระ 5 ปีแลว้ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559  เพื่อท า

หนา้ท่ีตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2559  

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอใหพ้ิจารณาเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีของบริษทั จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั เป็นบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิ้จารณาผลงานและเทียบเคียงค่าสอบบญัชีกบับริษทัอ่ืนแลว้ เห็นวา่ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสม

เม่ือเทียบกบัมาตรฐานระดบัสากล จึงไดเ้สนอแนะต่อกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2559 ในรายนามต่อไปน้ี 

1. นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ 

2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 หรือ 

3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523  

โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัย่อย หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซ่ึงก าหนดอตัราค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 รวมเป็นเงินจ านวน 1,050,000 บาท ซ่ึง

มากกวา่ปี 2558 ของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท่ีมีค่าสอบบญัชีเท่ากบั 835,000 บาท ทั้งน้ีไม่มีการรับ

บริการอ่ืนๆ 
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ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้เสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่  

ผูถื้อหุน้ คุณป่ิน รัตนฤาทยั  กล่าวช่ืนชม คุณวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ซ่ึงเป็นหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท่ีใหค้วามส าคญัในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเชอร์วูด้ เค
มิคอล จ ากดั (มหาชน) จึงขอใหคุ้ณวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ แสดงตวัและกล่าวแนะน าตวัในท่ีประชุม
ดว้ยครับ 

ผูส้อบบญัชี คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปี แต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ซ่ึงขณะน้ีได้
ด าเนินการครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ ในส านกังานเดิม หรือใหม่
ก็ได ้นอกจากน้ียงักล่าวขอบคุณ บริษทัฯท่ีให้ความไวว้างใจบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดัใหท้ าหนา้ท่ีตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาเป็นเวลานาน 

ประธานฯ คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าวขอบคุณ คุณวไิลรัตน์ โรจนน์ครินทร์ ผูส้อบบญัชี 

เม่ือไม่มีค าถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 82,816,800 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้แต่งตั้งนายณรงค ์พนัตาวงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 
แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2559 โดยอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นเงิน
จ านวน 1,050,000 บาท 

วาระที ่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา หรือมีขอ้ซกัถามประการใด
หรือไม่ 

ผูถื้อหุน้: คุณพงษจ์รูญ ศรีโสวรรณา ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึงความคืบหนา้
ในการเขา้ร่วมแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) กับทางสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย นอกจากน้ี สอบถามวา่ ทางบริษทัมีนโยบายอยา่งไรท่ีท าใหบ้ริษทั
มัน่ใจไดว้า่ บริษทัไม่มีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้งในกระบวนการทุจริตทุกรูปแบบ  
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ประธานกรรมการฯ: คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ได้ตอบขอ้ซักถามใน
ประเด็นดงักล่าวแลว้วา่ บริษทัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาท่ีจะเขา้ร่วมแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจริต(CAC)  กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงปัจจุบนับริษทั
ยงัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการในดา้นต่างๆ กล่าวคือ ในดา้นของการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑไ์ด้
มอบหมายใหบ้ริษทั ธรรมนิติ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ าทุกๆไตรมาส นอกจากน้ี บริษทัก าลงัศึกษา
การใชแ้นวทางของ Foreign Corrupt Practice Act (FPCA) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลในการวางระบบ
ให้กับบริษทั ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้เวลา และทรัพยากร รวมทั้ งสร้างให้พนักงานเกิดความเขา้ใจ และ
ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว โดยปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้มามีบทบาทหนา้ท่ี
ในการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎเกณฑใ์นดา้นต่างๆให้มีความถูกตอ้งและเหมาะสมมากข้ึน อีกทั้ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัยงัมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการปฏิบติัดา้นการบนัทึกบญัชีให้มีความ
ถูกต้องให้มีความถูกตอ้งด้วยโดยจะเห็นได้จากการเพ่ิมจ านวนคร้ังในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในช่วงปีท่ีผ่านมา จากไตรมาสละคร้ังเป็นไตรมาสละสองคร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณารายละเอียด นโยบาย และตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ซ่ึง
จะมีความชดัเจนและโปร่งใสยิง่ข้ึน ดงันั้น หากบริษทัด าเนินงานภายในเรียบร้อยแลว้ บริษทั จึงมีความ
พร้อมในการเขา้ร่วมแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ต่อไป และยงั
ท าใหบ้ริษทัสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆไดม้ากข้ึนโดยขอใหผู้ถื้อหุน้มีความมัน่ใจวา่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และฝ่ายบริหารมีความระมดัระวงัและรอบคอบในการติดตามและตรวจสอบในประเด็น
ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

ผูถื้อหุน้: คุณวตัสนัต ์พงศว์ราภา กล่าววา่ ในความคิดเห็นส่วนตวัเขา้ใจวา่ บริษทัอยูใ่นธุรกิจท่ีมีความสามารถใน
การท าก าไรค่อนขา้งคงท่ี ซ่ึงจากผลประกอบการในปี 2558 กลบัไม่เป็นเช่นนั้น เป็นผลให้ราคาหุ้นมี
ความผนัผวน จึงอยากสอบถามวา่ บริษทัมีทิศทางในการเติบโตไปในอนาคตอยา่งไรบา้ง 

ประธานกรรมการฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าววา่ บริษทัมีการติดตาม และตรวจสอบสถานะของบริษทั พร้อมทั้งมีการ
ประเมินภาวะการแข่งขนัของสินคา้แต่ละกลุ่มของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ โดยทิศทางการเติบโตของ
บริษทัจะด าเนินการกระจายสินคา้ภายในประเทศอย่างทั่วถึงมากข้ึน ทั้ งน้ี เน่ืองจากบริษทัมีสินคา้
ค่อนขา้งหลากหลาย กล่าวคือ สินคา้ในกลุ่มแชมพูสุนัข จากผลการส ารวจจะเห็นว่าสินคา้ในกลุ่ม
ดงักล่าวมีการเติบโตท่ีผา่นมาถึงร้อยละ 20 -30 ซ่ึงบริษทัมองวา่ยงัมีช่องทางในการขยายตลาดในส่วนน้ี
ข้ึนไดอี้ก  ส าหรับสินคา้ในกลุ่มรักษาเน้ือไม ้ปัจจุบนัมีแนวโน้มการใชไ้มล้ดลง และสินคา้ในกลุ่ม
เกษตร ท่ียงัคงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีแนวทางในการหา
สินคา้อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนยอดขายในส่วนดงักล่าว นอกจากน้ี ในปี 2559 น้ี บริษทัจะด าเนินธุรกิจ
มาเป็นเวลาครบรอบ 20 ปี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะมีการพิจารณาถึงทิศทางและมุมมองการ
ด าเนินการในอนาคตต่อไป ส าหรับราคาหุน้ของบริษทัท่ีผนัผวนนั้น โดยหลกัมาจากความผนัผวนของ
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ภาวะตลาดรวม ซ่ึงข้ึนๆ ลงๆ ทุกวนั ถึงแม้ว่าหุ้นของบริษทัจะมีความผนัผวนข้ึนลงอยู่บ้างแต่ก็มี
แนวโนม้หลกัท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลท่ีสม ่าเสมอ 

ผูถื้อหุน้: คุณวตัสันต ์พงศ์วราภา สอบถามว่า ก าไรท่ีไม่คงท่ีข้ึนๆ ลงๆ ในแต่ละไตรมาสมาจากสาเหตุใด และ
สอบถามวา่เน่ืองดว้ยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัและภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรงท าให้บางธุรกิจก็
หดตวัลง บางธุรกิจก็ไม่ขยายตวั แลว้ธุรกิจของบริษทัจะสามารถเติบโตไดด้ว้ยช่องทางใดรูปแบบไหน 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน: คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าวว่า สาเหตุหลกัท่ีท าให้ผลก าไรของบริษทัผนัผวนไม่คงท่ีในแต่ละไตร
มาส มาจากความผนัผวนของตน้ทุนวตัถุดิบซ่ึงตวัแรกคือตวัท าละลาย (โซลเวนท์) ท่ีมีราคาข้ึนลงแปร
ผนัตรงตามราคาน ้ ามนัในตลาดโลกและมีสดัส่วนถึงเกือบ 1 ใน 4 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด ตวัถดัมา
คือสารเคมีท่ีน าเขา้จากต่างประเทศท่ีมีราคาข้ึนลงตามราคาน ้ ามนัอยูบ่า้งและมีสัดส่วนราวร้อยละ 30 
ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด ซ่ึงในปี 2558 ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกมีความผนัผวนข้ึนลงอยู่ตลอด จึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก าไรในแต่ละไตรมาส อีกหน่ึงปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อผลก าไรในแต่ละ
ไตรมาสคือค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายจากกิจกรรมทางการตลาด อาทิเช่น การใชข้องแถมท่ีติดคู่
ไปกบัตวัสินคา้ ซ่ึงจะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บักลยทุธ์ทางการตลาดและสภาพการแข่งขนัในช่วงเวลา
นั้นๆ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ: คุณประวิทย ์เตชะวิจิตร์   กล่าวเสริมวา่ บริษทัจะสามารถเติบโตไดด้ว้ย 4 แนวทางหลกัคือ แนวทาง
แรกจะเป็นการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายในประเทศใหก้ระชบัและลงพ้ืนท่ีมากข้ึน ซ่ึงเราไดท้ าไป
แลว้ในเขตภาคอีสานในไตรมาสแรกของปีน้ีท่ีมีการเพ่ิมตวัแทนจ าหน่ายและจดัพ้ืนท่ีการขายให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มียอดขายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงท่านผูถื้อหุ้นก็จะไดท้ราบหลงัจากท่ีมีการ
ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปีน้ี อีกแนวทางหน่ึงคือการพฒันาประสิทธิภาพของสินคา้ให้
มีประสิทธิภาพดีข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน แนวทางถดัมาคือการขยาย
พ้ืนท่ีไปยงัตลาดประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีสภาพภูมิอากาศคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย จึงมีความตอ้งการ
สินคา้ของบริษทั แต่ในแนวทางน้ีมีอุปสรรคหลกัคือการข้ึนทะเบียนสินคา้และกฎระเบียบต่างๆ ท่ี
ซบัซอ้นในประเทศนั้นๆ แนวทางสุดทา้ยคือการขยายกลุ่มสินคา้ออกไปให้กวา้งมากข้ึน เช่น การขยาย
สินคา้ท่ีเก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียง การขยายสินคา้ไปในกลุ่มเคมีเกษตรท่ีมีขนาดของตลาดท่ีใหญ่ อยา่งไรก็ตาม
ขอใหท่้านผูถื้อหุน้วางใจไดว้า่ทางบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก 

ผูถื้อหุน้: คุณวตัสนัต ์พงศว์ราภา สอบถามเพ่ิมเติมต่อวา่จากสถานการณ์ราคาน ้ ามนัในปัจจุบนั บริษทัคาดการณ์
วา่ผลประกอบการในปีน้ีจะเป็นอยา่งไร 
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ประธานกรรมการฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ ช้ีแจงวา่ผลประกอบการของบริษทัในปีน้ีคาดวา่จะดีข้ึนกวา่ในปีก่อน แต่อยา่งไร
ก็ตามทางคณะกรรมการก็ไดค้อยติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกลชิ้ดดว้ยการบริหารความเส่ียงท่ี
รัดกมุข้ึน มีการใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์กบัฝ่ายบริหารมากข้ึน มีการกนัส ารองผลก าไรไวใ้น
สดัส่วนท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ ได ้มีแผนส ารองท่ีจะรับมือกบัความเส่ียงต่างๆ 
รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดว้ยเน่ืองจากบริษทัมีธุรกรรมการน าเขา้และส่งออกดว้ย 

ผูถื้อหุน้รายยอ่ย: คุณเกียรติพล มงคลเจริญกิจสอบถามถึงความคืบหนา้การขยายโรงงานการผลิตสินคา้สเปรยก์ าจดัแมลง 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ ช้ีแจงว่าไดมี้การชะลอการลงทุนในโครงการน้ีออกไปก่อนเน่ืองจากความไม่
มัน่ใจในสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั โดยให้ฝ่ายบริหารไปท าการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
สามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตไดอี้กแต่ยงัคงอยู่ภายใตก้รอบตามท่ีกฎหมายก าหนด และบริษทัเองก็ได้
ส ารองเงินลงทุนในส่วนน้ีอยูจ่  านวนหน่ึงเพ่ือท่ีจะสามารถน าไปลงทุนไดเ้ม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม ใน
ระหวา่งน้ีก็ไดน้ าเงินส่วนน้ีไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลซ่ึงท่านผูถื้อหุ้นก็จะเห็นไดใ้นส่วนของรายได้
อ่ืนๆ ในงบการเงิน 

ผูถื้อหุน้: คุณสายใจ สีโคตร ได้ชมเชยบริษทัท่ีสามารถท าผลประกอบการท่ีดีสวนทางกบัภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั และมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัเร่ืองของสินคา้ท่ีมกัจะหมดหรือขาดหายบนชั้นวางขายสินคา้ตามห้าง
ร้านต่างๆ ซ่ึงจะท าใหลู้กคา้ตดัสินใจหนัไปซ้ือสินคา้ของคู่แข่งแทน จึงขอฝากให้ผูบ้ริหารแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวใหสิ้นคา้มีพร้อมอยูบ่นชั้นวางขายตลอดเวลาเพ่ือไม่ให้เสียโอกาสทางการขาย ส าหรับการขาย
สินคา้ไปยงัประเทศเพื่อนบา้น ตนมีความเห็นวา่บริษทัไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งแต่งตั้งตวัแทนขายในประเทศ
เหล่านั้นเน่ืองจากยงัมีช่องทางกองทัพมดท่ีอยู่ตามชายแดนในการช่วยน าสินคา้เขา้ไปจ าหน่ายและ
ขอให้มีการท ารายงานยอดขายสินคา้ในส่วนท่ีส่งออกไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นในรายงานทางการเงิน 
และมีขอ้เสนอแนะให้บริษัทไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการประชาสัมพนัธ์สินคา้โดยการโฆษณาทาง
โทรทศัน์ใหม้ากนกัเน่ืองจากการเกิดข้ึนของทีวดิีจิตอลท าใหผู้รั้บชมส่ือเกิดการกระจายตวัซ่ึงอาจจะท า
ใหไ้ม่คุม้ค่าในการโฆษณาจึงขอใหบ้ริษทัท าการประชาสมัพนัธ์ท่ีจุดขายแทน เช่น ท่ีชั้นวางขาย หรือท่ี
กองโชว์สินค้า นอกจากนั้ นย ัง เสนอให้บริษัทใช้ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ใหม้ากข้ึนและเกิดประโยชน์สูงสุดเน่ืองจากผูบ้ริโภคในอนาคตมีแนวโนม้ท่ีจะใชส่ื้อน้ี
เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ประกอบกบัตนไดติ้ดตามกิจกรรมของบริษทัผา่นช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ แต่วา่ไม่
ค่อยเห็นบริษทัมีกิจกรรมผา่นทางส่ือน้ีเท่าท่ีควรและขอใหเ้พ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ทางพาณิชยอิ์
เลก็โทรนิคใหม้ากข้ึน 

ผูถื้อหุน้:  คุณสุพฒัน์ พรหมสอาด กล่าวว่าผลิตภณัฑข์องบริษทัในปัจจุบนัสามารถเทียบชั้นไดก้บัคู่แข่งท่ีเป็น

บริษทัขา้มชาติระดบัโลกแลว้ถึงแมว้า่บริษทัเราจะเป็นบริษทัทอ้งถ่ินขนาดเล็กท่ีเกิดข้ึนภายหลงัแต่มี

ขอ้เสนอแนะท่ีจะขอใหบ้ริษทัผลิตสินคา้ยาจุดกนัยงุในรูปแบบธูปเน่ืองจากมีความเหมาะสมท่ีจะใชใ้น
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บริบทของประเทศไทยไดม้ากกวา่ และมีขอ้คิดเห็นส่วนตวัถึงความไม่เหมาะสมในการใชพ้รีเซนเตอร์

ของสินคา้เชนการ์ดท่ีดูจะลา้สมยัเกินไปไม่เหมาะกบัยคุสมยัน้ี 

ประธานฯ  คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ ไดก้ล่าววา่ ส าหรับขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดเ้สนอนั้น ฝ่ายบริหารไดมี้
เร่ิมด าเนินการไปบ้างแล้ว และประธานฯ ได้ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีฝากค าถามและข้อเสนอแนะต่างๆ 
สามารถสอบถามเพ่ิมเติมโดยตรงจากผูบ้ริหารภายหลงัการประชุม เน่ืองจากขณะน้ีไดใ้ชเ้วลาในการ
ประชุมมาพอสมควรแลว้ ดังนั้น ขออนุญาตปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ณ บัดน้ี และ
ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ ท่านผูส้อบบญัชี และท่านตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ในนามของ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารท่ีท่านไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ และไดใ้ห้การสนบัสนุน
ดว้ยดีเสมอมา ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 11.45 น. 

 

 

 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

 (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

 

 

 

ลงนาม……………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 

    (นายสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงนิ ประจ าปี 2559 
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 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
(เอกสารประกอบการวาระท่ี 5) 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 

วนั/เดือน/ปีเกิด 11 กนัยายน 2514 

อาย ุ 45 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 240,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.16 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการ  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 4 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (สิงหาคม 2555) 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
ประวติัการท างาน - ประธานกรรมการ บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรีส์ จ ากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไอทีโอเอ ออโตเ้ซลส์ จ ากดั 
- ประธานบริษทั บริษทั เอม็เอม็ โลจิสติกส์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน   ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   4 แห่ง 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา              ไม่มี 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายประวทิย ์เตชะวจิิตร์ 
วนั/เดือน/ปีเกิด 28 เมษายน 2512   

อาย ุ 47 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการผูจ้ดัการ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  5  เดือน นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (พฤศจิกายน 2559)  

วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการท างาน - รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ ากดั  
 - ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 - ผูจ้ดัการตราสินคา้ บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา ไม่มี 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 

วนั/เดือน/ปีเกิด 31 มีนาคม 2517 

อาย ุ 42 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 2 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (พฤศจิกายน 2557) 

วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท นิติศาสตร์(ภาษีอากร) มหาวทิยาลยั วอชิงตนั 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อบรม/สมัมนา - Executive Development Program SET  

ประวติัการท างาน - Partner บริษทั ฮนัตนั แอนด ์วลิเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 - Partner บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั 
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   ไม่มี 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือใน
ระยะ 2 ปีท่ีผา่นมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกิน 2 ลา้นบาทตอ่ปี ไม่เป็น 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
 (เช่นการซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยมื/ใหกู้ย้มืเงิน) ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา                 ไม่มี 
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ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งใหม่ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายณรงคฤ์ทธ์ิ  ตั้งคารวคุณ 

วนั/เดือน/ปีเกิด 13 มิถุนายน 2510 

อาย ุ 49 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง  กรรมการ  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง ไม่มี 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาตรี คณะแพทยศ์าสตร์ St. Bartholomew’s and The London School of Medicine and 

Dentistry, University of London, UK 
ประวติัการท างาน  - แพทย,์ โรงพยาบาลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์ ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

- แพทย,์ โรงพยาบาลโรยลั ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
- กรรมการ, บริษทั เอสทีเค โฮลด้ิง  จ ากดั 
- กรรมการ, บริษทั เกียรติปภา จ ากดั 
- กรรมการ, บริษทั ทีเคเอส เคมิคอล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   3 แห่ง 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา              ไม่มี 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
(เอกสารประกอบการวาระท่ี 7) 

ข้อมูลประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นายณรงค ์พนัตาวงษ ์

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   3315 

ต าแหน่ง   หุน้ส่วนอาวโุส 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   30 ปี 

อาย ุ   64 ปี 

ประวติัการศึกษา   - ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีบญัชีบณัฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   - ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทบญัชีมหาบณัฑิตจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 
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ข้อมูลประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   3930 

ต าแหน่ง   หุน้ส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   30 ปี 

อาย ุ   55 ปี 

ประวติัการศึกษา   - ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาการบญัชีจากหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์  

   - ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทดา้นการจดัการจากสถาบนัธุรกิจศศินทร์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 
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ข้อมูลประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   4523 

ต าแหน่ง   หุน้ส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   20 ปี 

อาย ุ   47 ปี 

ประวติัการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีบญัชีบณัฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 

 

 



29 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

การมอบฉันทะ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก และ ข) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้เพ่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตวัเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทัฯ คือ 
(1) นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) นายวิชิต แยม้บุญเรือง ต าแหน่ง กรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยผูถื้อหุน้สามารถกรอกรายช่ือกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะ และส่งมาใหผู้ท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษทัจะเร่ิมตรวจความสมบูรณ์ของหนงัสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 8.00 น.เป็นตน้ไป ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้น
และยงัไม่หมดอาย ุเช่นบตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
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(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน
นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

3.  ผู้ถือหุ้นซ่ึงมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
      ใหน้ าความในขอ้ 1. และ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็น

นิติบุคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

       (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น
ตั้งอยูห่รือโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  านาจลงรายมือช่ือ ผูกพนันิติ
บุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

      (ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ (หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง) โดยจะ
แยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ก่ีเสียงก็ได ้ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วม
ประชุมแทนและกาเคร่ืองหมายมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ผูถื้อหุ้น 
หนังสือมอบฉันทะดงักล่าวน้ีบริษทัจะน าการออกเสียงลงคะแนนไปบนัทึกรวบรวมไวใ้นขณะท่ีผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแลว้ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุม 
 ผลการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมเม่ือจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวใหท่ี้ประชุมทราบ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ (ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัแจกใหแ้ละส่งคืนใหเ้จา้หนา้ท่ี เพ่ือน าไปบนัทึกรวมกบัคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะล่วงหนา้ใหแ้ก่กรรมการอิสระท่ี
บริษทัก าหนดและคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีบริษทับนัทึกไวข้ณะท่ีลงทะเบียนตามกล่าวขา้งตน้ คะแนนเสียงทั้งหมดจะ
ถูกส่งมอบใหป้ระธานกล่าวสรุปในท่ีประชุมของวาระนั้นๆ วา่มีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงก่ีเสียง  
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่28 เมษายน 2560 

 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล แสดงหนังสือมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุ้น 
SWC 

 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 8.00 น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 
(เร่ิม 8.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
ผู้รับมอบฉันทะ 

รับบัตรลงทะเบียน 

เข้าห้องประชุม 

งทะเบียน 

ประธานเปิดประชุม 
( เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามล าดบั 

กรณทีีม่ผู้ีต้องการออกเสียงในวาระน้ัน ๆ 
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เจ้าหน้าทีเ่กบ็บัตร 
ลงคะแนน/สรุปผลลงคะแนน 

 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อทีป่ระชุม 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 
ต าแหน่งในบริษทั ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ   57 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  397 ซอยหมู่บา้นปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็น 0.00% 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัวสูเตอร์โพลีเทคนิค วสูเตอร์ แมสซสซูเซท สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี 
ประวติัการท างาน - ประธานกรรมการ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก 9  อินเตอร์เนชัน่แนล 
- กรรมการ บริษทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั  

  และบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 
 

ต าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบนั - ไม่มี 
 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
 - วาระท่ี 1  ไม่มี 
 - วาระท่ี 2  ไม่มี 
 - วาระท่ี 3  ไม่มี 
 - วาระท่ี 4  ไม่มี 
 - วาระท่ี 5  ไม่มี 
 - วาระท่ี 6  ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
 - วาระท่ี 7 ไม่มี 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ นายวชิิต แยม้บุญเรือง 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 75 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 34 หมู่ท่ี 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็น 0.00% 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาเอก School of Public and International Affairs, University of  Pittsburgh สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการท างาน - ผูอ้  านวยการ การปิโตรเล่ียมแห่งประเทศไทย 
- กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั บีเอม็พี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษทั วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
 - วาระท่ี 1  ไม่มี 
 - วาระท่ี 2  ไม่มี 
 - วาระท่ี 3  ไม่มี 
 - วาระท่ี 4  ไม่มี 
 - วาระท่ี 5  ไม่มี 
 - วาระท่ี 6  ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
 - วาระท่ี 7 ไม่มี 
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นิยามกรรมการอสิระ 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซ่ึงเขม้งวด
กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ดงัน้ี 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมหรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่
นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้
เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ
ซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีองบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลหรืออาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(ซ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
(ฌ) ภายหลงัได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะดังกล่าวแลว้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ข้อบงัคบับริษัทเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

การปิดสมุดทะเบียน 
ขอ้ 19. บริษทัอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังก็ได ้โดยประกาศให้ผูถื้อ

หุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน้ 

การเรียกประชุม 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึงท่ีกล่าวมาแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น
เม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน้ีให้
คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว (ถา้มี) และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 
วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

 ใหค้ณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะ
ใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
กบัท่ีตั้งของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

การมอบฉันทะ 
ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่ผูถื้อหุ้นอาจมอบ

ฉันทะให้บุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้ทั้งน้ีการมอบฉันทะตอ้งท า
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะโดยตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและผูรั้บมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไป
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
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องค์ประชุม 
ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น
ประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 41.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการ
ประชุม ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี
ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

คะแนนเสียง 
ขอ้ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้ 1 หุน้มีเสียง 1 เสียง ทั้งน้ีผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

เร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 


