
 
 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

ในวนัพุธที ่27 เมษายน 2559 เวลา 10:00 – 12:00 น.  
ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์  

เลขที่ 905 หมู่ที ่6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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 วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2559 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 
2. รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงินประจ าปี 2558 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6   
4. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ ข (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข)  
6. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
7. นิยามกรรมการอิสระ 
8. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559 
เวลา 10:00 -12:00 น. ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ซ่ึงบริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ และไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ : การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2558  

ข้อมูลประกอบ : ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 มีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหรั้บทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 
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วาระที ่ 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ข้อมูลประกอบ : งบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง ดงัปรากฏรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

รายการ งบการเงนิรวมของ SWC และบริษัทย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการของ SWC 

 สินทรัพยร์วม 852.98 ลา้นบาท 846.02 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม 224.01 ลา้นบาท 219.98 ลา้นบาท 

 รายไดร้วม 1,177.44 ลา้นบาท 1,171.08 ลา้นบาท 

 ก าไรสุทธิ* 122.07 ลา้นบาท 122.76 ลา้นบาท 

 ก าไรต่อหุน้ 0.81 บาท/หุน้* 0.82 บาท/หุน้ 

* หมายถึง ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในรอบปี 2558 รวม 122.07 ลา้นบาทและงบการเงิน
ประจ าปี 2558 ของบริษทัไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึง
สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ข้อมูลประกอบ : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่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 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 50 ก าหนดวา่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเป็นคร้ังคราวไดเ้ม่ือปรากฏแก่กรรมการวา่บริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้122.07 ลา้นบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.45 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 55.30 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้
มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 37.5 
ลา้นบาท ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2558 อีกในอตัราหุ้นละ 0.20 
บาท เป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ทั้ งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิดงักล่าว ลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งจดัสรรเผื่อก าไรสะสมไว ้เพ่ือส ารองใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจ
ต่อไป โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 

1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 122.07 87.84 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 150 150 
3. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท:หุน้) 0.45 0.40 
   3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้) 0.25 0.21 
   3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้) 0.20 0.19 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 67.5 60 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 55.30 68.31 

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจ านวนเงิน 67.5 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ ซ่ึงจ านวนน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 ส าหรับเงินปันผลส าหรับงวด 6 
เดือนหลงัของปี 2558 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท โดยจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปัน
ผล วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 และ
ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 5  พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2559 โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และ
เสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2559 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
  (บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 
(บาท/เดือน) 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 
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 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษทั ส าหรับผลการก ากับดูแลกิจการในปี 2558 ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 
2,190,000 บาทเท่ากบัจ านวนท่ีอนุมติัในปี 2557 ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการน าไปจดัสรรกนัเอง ทั้งน้ี
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ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับเงินโบนสักรรมการในปี 
2558 คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงนอ้ยกวา่ ในปี 2557 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็น
ร้อยละ 3.65 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 

วาระที ่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อมูลประกอบ : กรรมการบริษทัฯ ตอ้งออกจากต าแหน่ง 3 คนเน่ืองจากครบวาระจ านวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นของทุกปี ซ่ึงในปี 2559 มีผูเ้ป็นกรรมการอิสระดว้ย 1 คน บริษทัฯ จึงตอ้งเลือกตั้งกรรมการอิสระดว้ย 1 คนมาทดแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระเพื่อใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการมีความครบถว้น ทั้งน้ีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง
จ านวน 3 คนประกอบดว้ย 
 (1)  นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
 (2)  นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษทั 
 (3)  นายพฒันา สุคนธรักษ ์  กรรมการบริษทั 

 บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงั
บริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไดเ้สนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

ทั้ งน้ีรายละเอียด ค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนดซ่ึงเข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้ นต ่ าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา
กรรมการระบุไวใ้นรายงานประจ าปี ส่วนการสรรหากรรมการแลว้ รวมทั้งประวติั และผลงานของทั้ง 3 ท่าน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ) 
ดงัน้ี 

(1) นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
(2) นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษทั    (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
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(3) นายพฒันา สุคนธรักษ ์  กรรมการ บริษทั    (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณารายช่ือบุคคล รวมถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
และเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษทัฯ ตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถว้นแลว้ เห็นควรอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ (1) นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (2) นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษทั (3) นาย
พฒันา สุคนธรักษ์ กรรมการบริษทั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อไป  

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

วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 

ข้อมูลประกอบ : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 เพื่อให้ท่ี
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัประจ าปี 2559  

 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้พิจารณาเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จากนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 แห่งบริษทั สอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นนายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ นายศุภชัย 
ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 แห่ง
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับการก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2559 
เท่ากบั 1,050,000 บาท มากกวา่ค่าสอบบญัชีในปี 2558 ของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงมีค่าสอบ
บญัชีเท่ากบั 835,000 บาท และไม่มีการรับบริการอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลงานและเทียบเคียงค่าสอบ
บญัชีกบับริษทัอ่ืนแลว้ เห็นวา่ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานระดบัสากล 
นอกจากน้ีส านกังานดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 
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ความเห็นคณะกรรมการ : โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากลัน่กรองการเลือกผูส้อบ
บญัชี ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2559 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 2559 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2559 เท่ากบั 1,050,000 บาท 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ
ท่ีแนบมาพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ี
ประชุมก่อนการเร่ิมประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียด
ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และบริษทัฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

อน่ึง  บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2559 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) ดว้ยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559  
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
         โดยค าสัง่ประธานกรรมการ 

  
 (นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
                           เลขานุการบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

วนัที ่29 เมษายน 2558 
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ของ 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

 ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 29 เมษายน 2558 
 เวลา 10.00 น. - 11.55 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 าคณะกรรมการ ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 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 
ผู้บริหารบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1. นายประวทิย ์เตชะวจิิตร์  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 2. นายภิญโญ วทิิตยานนท ์  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑแ์ละขายอุตสาหกรรม 
 3. นายชูพงศ ์สุขสมบูรณ์  ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและวศิวกรรมอาวโุส 
 4. นายสญัญา หาญสุโพธิพนัธ์ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือและระบบคุณภาพ 
 5. นายสุทิน วาดนะรัตน ์  ผูจ้ดัการฝ่ายสารสนเทศและงานธุรการ 
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 6. นายชาญเดช ป้ันตระกลู  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 7. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 8. Mr. John Broughton Ralph ผูช่้วยผูอ้  านวยการตลาดออสเตรเลีย 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้
ร่วมประชุมรวมทั้ งส้ิน 46 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง  24 ราย และ รับมอบฉันทะ 22 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้ งส้ินจ านวน 
106,135,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.76 ของจ านวนหุน้ท่ีจ 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  

 
 เม่ือแจง้วธีิการออกเสียงแลว้ ประธานฯ ไดร้ายงานวา่บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
เร่ืองท่ีเห็นวา่ส าคญั สมควรจะรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวนัน้ี รวมถึงการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมและ
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑข์องบริษทั เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการดว้ย แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองใดๆ มา ดงันั้นประธาน
ฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี : 
 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2557 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ซ่ึงไม่มีผูถื้อ
หุ้นเสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2557 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 106,070,800 99.94 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 65,000 0.06 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติโดยเสียงขา้งมากรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ลงวนัท่ี 25  
เมษายน 2557 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2557 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานหลกัของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อสรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวด 12 เดือนประจ าปี 2557 ของบริษทั ไดมี้การจดัประเภทรายการงบก าไรขาดทุนใหม่ในส่วน
ของส่วนลดจ่ายซ่ึงเกิดจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย จากเดิมท่ียอดขายรวมหักรับคืนและส่วนลดจ่ายจะอยู่ก่อนก าไรขั้นตน้ 
เปล่ียนใหม่เป็นจะน าส่วนลดจ่ายไปรวมไวก้บักลุ่มค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายซ่ึงแสดงไวห้ลงัก าไรขั้นตน้ โดยบริษทัฯ มี
รายไดจ้ากการขายจ านวน 1,148.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 6.03 ลา้นบาทหรือร้อยละ 0.53 โดยกลุ่มรักษาเน้ือไมล้ดลงร้อยละ 9.05 
กลุ่มก าจดัแมลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.62 กลุ่มท าความสะอาดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.59 กลุ่มอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 5.21 เน่ืองจากสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ตน้ทุนขายหากคิดเป็นร้อยละต่อยอดขายเท่ากบัร้อยละ 66.61 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 
65.15 ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนและมาจากการจดัโปรโมชัน่รายการแถมสินคา้พ่วงกบัสินคา้ปกติ
เพ่ิมข้ึนมากกวา่ปีก่อนเพ่ือพยายามกระตุน้ยอดขาย ส่งผลให้ก าไรขั้นตน้มีจ านวน 383.45 ลา้นบาท ลดลงจากปี 56 ร้อยละ 3.69 
ค่าใชจ่้ายในการขายมียอดรวม 190.38 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 17.21 ลา้นบาทจากการส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ
กระตุน้ยอดขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหารใชไ้ป 87.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.91 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ่ายเท่ากบั 0.48 ลา้นบาทเน่ืองจาก
เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ือรองรับเงินทุนหมุนเวยีนในช่วงท่ียอดขายต ่า ก าไรก่อนภาษีมียอดรวม 108.71 ลา้นบาท ค านวณภาษีท่ีอตัรา
ร้อยละ 20 เป็นจ านวน 20.75 ลา้นบาท ท าให้ก าไรสุทธิส าหรับปี 57 เท่ากบั 87.96 ลา้นบาท ลดลงจากปี 56 จ านวน 31.39 ลา้น
บาทหรือลดลงร้อยละ 26.30 

ส าหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 762.87 ลา้นบาท 
ลดลง 6.74 ลา้นบาท โดยสินทรัพยห์มุนเวยีนมี 407.51 ลา้นบาทลดลง 67.70 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี เงินสดมียอดรวม 91.63 
ลา้นบาท ลดลง 23.77 ลา้นบาท มาจากเงินสดตน้งวดเท่ากบั 115.40 ลา้นบาท บวกเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 66.64 ลา้นบาท 
บวกขายเงินลงทุนชัว่คราว 55.47 ลา้นบาท หักซ้ือสินทรัพยถ์าวร 81.20 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล 66 ลา้นบาท บวกรายการอ่ืนๆ 
1.32 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนมียอดคงเหลือ 158.33 ลา้นบาทแยกเป็นลูกหน้ีการคา้ 151.94 ลา้นบาท ลูกหน้ีอ่ืนๆ 
8.59 ลา้นบาท หกัหน้ีสงสยัจะสูญ 2.2 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนและ
ธนัวาคม สินคา้คงเหลือมียอดรวม 143.55 ลา้นบาท ลดลง 27.76 ลา้นบาท มาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน
และธนัวาคมปีน้ีเม่ือเทียบกบัปีก่อนท าให้สต็อกสินคา้ส าเร็จรูปลดลง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมี 355.36 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 60.96 
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ลา้นบาท โดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 49.23 ลา้นบาทจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการผลิต
สินคา้และงานอาคารระหวา่งก่อสร้าง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน 11.67 ลา้นบาทจากการซ้ือโปรแกรม ERP 

 เจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมียอดรวม 172.83 ลา้นบาท ลดลง 31.24 ลา้นบาทเป็นผลมาจากรอบการสั่งซ้ือวตัถุดิบ
ต่างประเทศ ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายมียอดรวม 7.76 ลา้นบาทเป็นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปีหลงัท่ีรอไปช าระภายในเดือนพฤษภาคม 
2558 ส่วนของผูถื้อหุ้นมียอดรวม 568.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 23.27 ลา้นบาทมาจากก าไรสุทธิส าหรับปี 2557 เท่ากบั 89.27 ลา้น
บาทหกัเงินปันผลจ่าย 66 ลา้นบาท ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2557 ท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2558 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 ซ่ึงมีผูถื้อ
หุน้ใหข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้: นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ  ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย กล่าววา่ เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายในการเปล่ียนแปลงการ
บนัทึกรายการส่วนลดจ่าย ซ่ึงจากเดิมถูกบนัทึกอยูใ่นส่วนของยอดขาย แต่ในปัจจุบนัรายการดงักล่าว
ถูกบนัทึกอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขาย จึงอยากทราบว่า บริษทัไดรั้บผลกระทบหรือไม่ อย่างไรต่องบ
ก าไรขาดทุนของบริษทั และบริษทัมีขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขทางการคา้อย่างไรกบัตวัแทนจ าหน่ายของ
บริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ: นายสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ ช้ีแจงว่า การเปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีของรายการส่วนลดจ่ายไม่มี
ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของบริษทัแต่อยา่งใด การเปล่ียนแปลงการบนัทึกดงักล่าว เพ่ือเป็นการ
สะทอ้นให้เห็นตวัเลขของยอดขายและค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงจะท าให้ฝ่ายบริหารไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและชัดเจนมากข้ึน ประกอบกบัผูส้อบบัญชีไดใ้ห้ค  าแนะน า ในการปรับเปล่ียนการ
ลงบญัชีดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งรองรับกบัโปรแกรมบญัชีใหม่ของบริษทั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี: นายชาญเดช ป้ันตระกลู  กล่าวเพ่ิมเติมวา่ ในปัจจุบนัรายการส่วนลดมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกบั
ช่วงท่ีผา่นมา ดงันั้นการเปล่ียนแปลงการบนัทึกรายการส่วนลดจะท าใหส้ะทอ้นตวัเลขของยอดขายและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริงมากข้ึน  

ประธานฯ: นายชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าวเพ่ิมเติมวา่ ส าหรับในส่วนของขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขทางการคา้ บริษทัไม่
สามารถเปิดเผยไดเ้น่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบัทางการคา้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบทางลบต่อบริษทั
ในเชิงการแข่งขนั อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงการบนัทึกรายการส่วนลดดังกล่าว จะส่งผลดีต่อ
บริษทัในดา้นของการควบคุมค่าใชจ่้าย และงบประมาณไดถู้กตอ้งมากข้ึน ซ่ึงน าไปสู่การวางแผนการ
บริหารงานไดถู้กตอ้งและชดัเจนยิง่ข้ึน 

ผูถื้อหุน้:  นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวว่า จากผลการ
ด าเนินงานของบริษทัมีแนวโนม้ลดลง ในขณะท่ีอตัราส่วนทางการเงินค่อนขา้งดีข้ึน จึงอยากทราบแนว
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ทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัในปี 2558 จะเป็นอยา่งไร และบริษทัมีแผนหรือกลยทุธ์อยา่งไรในการ
ด าเนินการดา้นการส่งออกสินคา้ไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ: นายประวทิย ์เตชะวจิิตร์ กล่าววา่ ยอดขายสินคา้ในกลุ่มก าจดัปลวกของบริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาด
เป็นอนัดับ 1 หรือประมาณร้อยละ 80-90 ซ่ึงปัจจุบันบริษทัมีการกระจายสินคา้ไปยงัทุกพ้ืนท่ีของ
ประเทศไทยแลว้ และแนวทางการด าเนินธุรกิจในกลุ่มผลิตภณัฑ์ดังกล่าวน้ี คือการออกนวตักรรม
สินคา้ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่เดิมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน นอกจากน้ี บริษทัไดว้างแผน
กลยทุธ์ในการเพ่ิมสินคา้ใหม่ส าหรับสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆดว้ย อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัมีแผนท่ี
จะขยายสินคา้เขา้สู่ตลาดใหม่เพ่ิมเติม ส าหรับการขยายสินคา้ไปยงัประเทศอาเซียน บริษทัแบ่งการ
ขยายธุรกิจของบริษทั เป็นดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 พม่า ลาว และกมัพูชา โดยเป็นกลุ่มประเทศท่ีติดชายแดน
ประเทศไทย ซ่ึงบริษัทสามารถน าสินค้าหลกัของบริษัทเข้าถึงได้ทันที และในปัจจุบันบริษัทได้
ด าเนินการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายในประเทศลาวเรียบร้อยแลว้ ส าหรับประเทศพม่า และประเทศ
กมัพูชายงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย นอกจากน้ีบริษทัไดข้ยายทีมงานในการ
เขา้สู่ประเทศต่างๆมากข้ึน กลุ่มท่ี 2 มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวยีดนาม ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศ
ท่ีอาจจะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัตราสินคา้ของบริษทัมากนัก อีกทั้ง ประเทศดงักล่าวมีระเบียบ และขอ้บงัคบั
ทางกฎหมายท่ีเขม้งวดในเร่ืองของการข้ึนทะเบียนสินคา้ ท าให้บริษทัจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้วลาในการ
ขยายตลาดใน 4 ประเทศดงักล่าวน้ี 

ผูถื้อหุน้: นายคมสนัต ์ อรพิมพนัธ์   กล่าววา่  สินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑรั์กษาเน้ือไม ้ และผลิตภณัฑป้์องกนัและ
ก าจดัแมลง มีแนวโนม้อยา่งไรในอนาคต 

รองกรรมการผูจ้ดัการ: นายประวทิย ์ เตชะวจิิตร์  ช้ีแจงวา่ แนวโนม้การใชไ้มเ้พื่อเป็นโครงสร้างอาคารมีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงถือ
เป็นอุปสรรคส าคญัต่อยอดขายสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑรั์กษาเน้ือไม ้อยา่งไรก็ตาม การใชไ้ม ้หรือสินคา้
ทดแทนไม ้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ Build in ยงัคงมีการใชอ้ยู ่ดงันั้น บริษทัจะมุ่งเน้นในการขยาย
สินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑรั์กษาเน้ือไมก้บักลุ่มงานประเภทดงักล่าวมากข้ึน ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวสามารถ
ช่วยเพ่ิมมูลค่าของช้ินงานต่างๆได ้อีกทั้งจะช่วยเพ่ิมคุณภาพของสินคา้ให้มีอายุการใชง้านไดย้าวมาก
ข้ึน ส าหรับผลิตภณัฑ์ป้องกนัและก าจดัแมลงยงัคงมีแนวโน้มการเติบโต เน่ืองจากภูมิประเทศของ
ประเทศไทยมีลกัษณะร้อนช้ืน ซ่ึงเป็นแหล่งอาศยัของแมลง ประกอบกบัแนวโน้มจ านวนประชากร 
หรือจ านวนครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึนท าใหค้วามตอ้งการของสินคา้ในส่วนน้ีจะเติบโตข้ึนดว้ย 

ผูถื้อหุน้:  คุณสุพฒัน์ พรหมสอาด กล่าวแนะน าบริษัทควรเพ่ิมผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงแบบขด และแบบธูป 
นอกจากน้ีไดส้อบถามเพ่ิมเติมวา่ สินคา้ของบริษทัมีวางจ าหน่ายในร้าน 7-11 หรือไม่อยา่งไร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ: นายประวทิย ์ เตชะวจิิตร์  กล่าววา่ ผลิตภณัฑย์าจุดกนัยงุแบบขด จะเร่ิมวางจ าหน่ายตามร้านคา้ในอีก
ประมาณ 2 เดือนขา้งหนา้ และผลิตภณัฑก์ าจดัแมลงแบบธูป บริษทัขอรับไวเ้พื่อพิจารณาในการพฒันา
ต่อไป ส าหรับการกระจายสินคา้ใน 7-11 ปัจจุบนั 7-11 มีจ านวนประมาณ 8,000 สาขา ซ่ึงบริษทัได้
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กระจายสินคา้ไปในร้านคา้ดงักล่าวแลว้จ านวน 3,500 สาขา ทั้งน้ีบริษทัจะยงัคงกระจายสินคา้ไปยงั
สาขาต่างๆเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   

ผูถื้อหุน้: นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ กล่าววา่ เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัมีนโยบายท่ีจะมุ่งเนน้การส่งสินคา้ไปยงั
ประเทศอาเซียน และการขยายสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีเกษตร จึงอยากทราบวา่ ยอดขายในส่วน
ดงักล่าวเป็นอยา่งไร และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีทางบริษทัไดต้ั้งไวห้รือไม่ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ: นายประวทิย ์ เตชะวจิิตร์  ช้ีแจงวา่ การส่งสินคา้ออกไปยงัประเทศอาเซียน บริษทัพบอุปสรรคในเร่ือง
ของการข้ึนทะเบียนสินค้าเน่ืองจากเป็นสินค้าควบคุม ซ่ึงการข้ึนทะเบียนดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควร นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายการในการขายสินคา้ในรูปแบบเงินสด เพื่อลดปัญหา
การเกิดหน้ีเสีย จึงท าใหย้อดขายในส่วนน้ี ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม บริษทั
คาดวา่ ยอดขายดงักล่าวจะมีแนวโนม้เติบโตมากข้ึนในช่วงปลายปี 2558 

กรรมการผูจ้ดัการ: นายสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ  กล่าวเสริมว่า ในปี 2557 บริษทัมียอดขายในส่วนของสินคา้เคมีเกษตร
ประมาณ 8,000,000 บาท ซ่ึงยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้โดยอุปสรรคส าคญัมาจากการข้ึน
ทะเบียนผลิตภณัฑเ์ช่นกนั 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้อบบัญชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2557 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึง
ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 106,135,800 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 
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ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการช้ีแจงนโยบายการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ่ท่ีประชุม 

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

ส าหรับผลการดาเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2557 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 87.84 ลา้นบาท และไดพิ้จารณาจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.40 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 67.80 ของกาไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้
มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจ านวนเงิน 31.5 
ลา้นบาท ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2557 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.19 
บาท เป็นเงินจ านวน 28.5 ลา้นบาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลเทียบกบัก าไรสุทธิดงักล่าว เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา จากร้อยละ 56.41 เป็นร้อยละ 67.80 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2558  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 106,135,800 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 จ านวน 87.84 ลา้นบาท 
โดยอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 60 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.21 บาทเป็นจ านวน 31.5 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายคราวน้ีในอตัราหุ้นละ 0.19 
บาท หรือเป็นเงินจ านวน 28.5 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ  ณ วนั
ก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวม
รายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558  

วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยไดมี้การศึกษาและเทียบเคียงบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 
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 2557 ใหจ่้ายในอตัราไม่เกิน 

2,190,000 บาท ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยใหค้ณะกรรมการน าไปจดัสรรกนัเอง ทั้งน้ีประธานกรรมการจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับเงินโบนสักรรมการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 
3.65 ของเงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ ซ่ึงนอ้ยกวา่ ในปี 2556 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของ
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 106,135,800 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัเงินโบนสัและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 

วาระที ่6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั กรรมการซ่ึงครบวาระการด ารง
ต าแหน่งและมีส่วนไดเ้สียไม่ควรอยูใ่นท่ีประชุม จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกวา่การพิจารณา
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วาระน้ีจะแลว้เสร็จ บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญใหผู้ถื้อหุน้ส่งรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือ
รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีการเสนอรายช่ือเขา้มาถึงบริษทั 

 ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีมีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

(1)  ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง  กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ   

(2)  นายวรีะ ชินกนกรัตน ์ กรรมการบริษทั 

(3)  นายชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการบริษทั 

ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง และคณะกรรมการบริษทั
เห็นชอบตามขอ้เสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ อีกวาระหน่ึง โดยท่ีจะพิจารณาลงคะแนนจะเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(ร้อยละ) 

1. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง 106,135,800 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
2. นายวรีะ ชินกนกรัตน์ 104,945,800 (98.88%) 125,000 (0.12%) 1,065,000 (1.00%) 
3. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 106,135,800 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากอนุมติัเลือกตั้ง ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง นายวรีะ ชินกนกรัตน์ และนายชินวฒัน์ อศัว
โภคี ท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 

 ประธานฯ กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง บริษทัจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชีประจ าปี เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2544 อีกทั้งมีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้
เสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติแต่งตั้ งเป็นผู ้สอบบัญชีประจ าปี 2558 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2558 ในรายนาม
ต่อไปน้ี 

นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มาแลว้ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 
โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี 
ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่แนล จ ากดั โดยมีอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 รวมเป็นเงินจ านวน 835,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2557 ท่ีมี
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเท่ากบั 735,000 บาท และค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยจ านวน 100,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบ
ปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีขอ้เสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซักถาม
เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 106,135,800 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้ต่งตั้งนางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 
หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2558 โดยอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 735,000 บาท และค่า
สอบบญัชีของบริษทัยอ่ยจ านวน 100,000 บาท 
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วาระที ่8 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา หรือมีขอ้ซกัถามประการใด
หรือไม่ 

ผูถื้อหุน้: นายพงษจ์รูญ ศรีโสวรรณา ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าววา่ เน่ืองจากปัจจุบนั
บริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย จึงอยากทราบวา่ บริษทัมีนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ภายในบริษทั
อยา่งไร  

ประธานกรรมการฯ: นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวว่า แนวทางการปฏิบัติในปัจจุบันของบริษทั บริษัทได้มอบหมายให้
ส านกังานธรรมนิติเป็นผูดู้แลและควบคุมในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริตภายในบริษทั และมีส านัก
งานสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบในเร่ืองดงักล่าวดว้ย อยา่งไรก็ตาม ใน
อนาคตบริษทัมีแนวทางท่ีจะเขา้ร่วมการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 

ผูถื้อหุน้: นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ  กล่าววา่เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัมีสัดส่วนของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการ
ขายเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายในช่วงเศรษฐกิจผนัผวน จึงอยากทราบวา่ บริษทัไดก้ าหนด
สดัส่วนค่าใชจ่้ายดงักล่าวเม่ือเทียบกบัยอดขายเป็นร้อยละเท่าไร 

ประธานกรรมการฯ: นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ช้ีแจงวา่ ในปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวน อีกทั้งสินคา้มีการแข่งขนั
ค่อนขา้งสูง ท าใหบ้ริษทัจ าเป็นตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคยงัคงตระหนกัใน
ตราสินคา้ของบริษทั รวมทั้งยงัเป็นการรักษาระดบัของส่วนแบ่งการตลาดใหย้งัคงอยู ่

กรรมการผูจ้ดัการ: นายสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ  กล่าวเพ่ิมเติมวา่  บริษทัอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง และในภาวะ
ท่ีเศรษฐกิจมีความผนัผวน การรักษาระดบัของส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นส่ิงจ าเป็น หากบริษทัสูญเสีย
ส่วนแบ่งทางการตลาดแลว้ การท่ีจะแยง่กลบัคืนมานั้นยากยิ่งกวา่การท่ีจะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
ไว ้จึงเป็นผลใหค้่าใชจ่้ายในการขายในปี 2557 เพ่ิมสูงข้ึน  

ผูถื้อหุน้: คุณวราลี วณิชเสถียร สอบถามวา่ กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัมีอะไรบา้ง และบริษทัมีแนวทางใน
การออกผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากสารสกดัจากธรรมชาติหรือไม่ รวมทั้งวิสัยทศัน์ของบริษทัในอีก 3 -5 ปี
ขา้งหนา้จะเป็นอยา่งไร  
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กรรมการผูจ้ดัการ: นายสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ   ช้ีแจงวา่ กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัแบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  
1. ผลิตภณัฑรั์กษาเน้ือไม ้

2. ผลิตภณัฑป้์องกนัและก าจดัแมลง  

3. ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด  

ส าหรับ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากสารสกดัจากธรรมชาติ ยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา และพฒันาผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จัดอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่มท่ียงัมีจ านวนผู ้บริโภคไม่มากนัก ท าให้บริษัท
จ าเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆเพ่ิมเติม นอกจากน้ีการน าสินคา้เขา้ตลาดดงักล่าวตอ้งค านึงถึงจงัหวะ 
โอกาส และความเหมาะสมอีกดว้ย ส าหรับวสิยัทศัน์ในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ บริษทัมุ่งเนน้การออกสินคา้
ใหม่ และการขยายสินคา้เขา้สู่ตลาดใหม่ โดยบริษทัไดเ้ร่ิมน าสินคา้เขา้สู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ผูถื้อหุน้: นายคมสันต ์อรพิมพนัธ์     กล่าววา่ เน่ืองจากยอดขายของบริษทัค่อนขา้งคงท่ีในช่วง 2 -3 ปีท่ีผ่านมา 
จึงอยากทราบวา่ สัดส่วนของยอดขายส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่เป็นเท่าไรเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑเ์ดิมของ
บริษทั และยอดขายปัจจุบนัท่ีส่งออกไปยงัชายแดนประเทศไทยเป็นจ านวนเท่าไร พร้อมทั้งขนาดของ
ตลาดทางการคา้ของแต่ละประเทศท่ีติดกบัประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

กรรมการผูจ้ดัการ:    นายสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ  ช้ีแจงวา่ บริษทัมี KPI ท่ีเป็นตวัวดัยอดขายท่ีเกิดจากผลิตภณัฑใ์หม่อยูแ่ลว้ 
โดยในระยะแรกของการออกผลิตภณัฑใ์หม่ บริษทัจะมุ่งเนน้ในเร่ืองของการวางแผนทางการตลาด ซ่ึง
ยอดขายของผลิตภณัฑ์ใหม่จะน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทัเป็นหลัก 
นอกจากน้ีในส่วนท่ีผูถื้อหุน้กงัวลเร่ืองการเติบโตของยอดขาย ขอเรียนใหท้ราบวา่บริษทัไดมี้การจดัท า
แผนทางธุรกิจท่ีชดัเจนแลว้ในการเติบโตไปอีก 5 ปีขา้งหนา้ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ: นายประวิทย ์ เตชะวิจิตร์  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ยอดขายสินคา้ของบริษทัท่ีส่งออกไปยงัตลาดชายแดนอยู่
ประมาณ 70,000,000 - 80,000,000 บาท ส าหรับขอ้มูลขนาดความตอ้งการสินคา้ บริษทัได้ท าการ
สอบถามกบัทางตวัแทนจ าหน่ายหลายๆรายในแต่ละประเทศ จึงมีความน่าเช่ือถือไดพ้อสมควร ทั้งน้ี
บริษทัคาดการณ์ขนาดของความตอ้งการสินคา้ในกลุ่มป้องกนัและก าจดัแมลงในประเทศพม่าและ
กมัพชูาประมาณ 7,000,000 เหรียญสหรัฐ ส าหรับประเทศลาวน่าจะลดลงเลก็นอ้ย 

ผูถื้อหุน้: นายวนิยั รุ่งทิวาสุวรรณ  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย กล่าววา่ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตของบริษทัในปี 2557 เป็น
อยา่งไร และบริษทัมีแนวทางในการเพ่ิมจ านวนชัว่โมงการผลิตเป็น 24 ชัว่โมงหรือไม่ รวมทั้งบริษทั
ด าเนินการอยา่งไรในส่วนของโรงงานใหม่ 

 กรรมการผูจ้ดัการ: นายสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ  ช้ีแจงวา่ ในส่วนของสินคา้กลุ่มสเปรยก์ าจดัแมลงมีอตัราการใชก้ าลงัการ
ผลิตเกินกว่าร้อยละ 100 เน่ืองจากสินคา้ดงักล่าวเป็นยอดขายหลกัของบริษทั ท าให้บริษทัจ าเป็นตอ้ง
ท างานล่วงเวลาในช่วงฤดูกาลท่ีมีความตอ้งการสินคา้มากข้ึน นอกจากน้ีบริษทัไม่มีนโยบายในการผลิต
สินคา้ในช่วงเวลากลางคืน เน่ืองจากวตัถุดิบของบริษทัเป็นวตัถุอนัตราย ดงันั้นการผลิตสินคา้ในช่วง



20 
 

กลางคืนจะเป็นการเพ่ิมอตัราความเส่ียงและค่าใช้จ่ายท่ีมากข้ึน ส าหรับโรงงานใหม่ได้ด าเนินการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และในส่วนของเคร่ืองจักรอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยอดขายของบริษทัท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือมีขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมประการใดแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีให้เกียรติ
มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี และขอเรียนวา่ความคิดเห็นและค าแนะน าต่างๆ ของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการและ
ฝ่ายจดัการท่ีจะน าไปพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการบริษทัฯ ใหพ้ฒันากา้วหนา้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์
ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกท่าน บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควร จึงขออนุญาตปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ณ บดัน้ี 

 

ปิดประชุม เวลา 11.55 น. 

 

 

 

 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

 (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

 

 

ลงนาม……………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 

          (นายสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงนิ ประจ าปี 2558 
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 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
(เอกสารประกอบการวาระท่ี 6) 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 

วนั/เดือน/ปีเกิด 24 กนัยายน 2502 

อาย ุ 56 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 3 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (19 เมษายน 2556) 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัวสูเตอร์โพลีเทคนิค วสูเตอร์ แมสซสซูเซท สหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี 
อบรม/สมัมนา - ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program (DAP) 32/2548 

- ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) 57/2548 
- ประกาศนียบตัร Role of Chairman Program (RCP) 11/2548  
- ประกาศนียบตัร Role of Compensation Committee Program (RCC) 2/2550 

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) 
- กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ  ากดั, บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั  

และบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน   ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   ไม่มี 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ในระยะ 2 ปีท่ีผา่นมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
 (เช่นการซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยมื/ใหกู้ย้มืเงิน) ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา ไม่มี 
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 
วนั/เดือน/ปีเกิด 26 มีนาคม 2487 

อาย ุ 71 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั   กรรมการ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 11 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (18 มีนาคม 2547) 

วฒิุการศึกษา - MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

อบรม/สมันา - ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program (DAP) 

ประวติัการท างาน - กรรมการ บริษทั บริษทั ทาคาตะ-ทีโอเอ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั ทีโอเอ-ยเูน่ียน เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 - ประธานบริหาร บริษทั ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรีส์ จ ากดั 
 - ประธานบริหาร บริษทั ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั ทีโอเอ-แซนเกียว อินดสัตรีส์ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 6 แห่ง 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา              ไม่มี 
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นายพฒันา สุคนธรักษ ์

วนั/เดือน/ปีเกิด 23 กรกฎาคม 2526 

อาย ุ 32 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 900,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.60 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 3 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (19 เมษายน 2556) 

วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวทิยาลยั Greenwich องักฤษ 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อบรม/สมัมนา - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 105/2556  
 - หลกัสูตรโครงการส่งเสริมการจดัการท่ีย ัง่ยนืของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาด 
  ยอ่ม K SME รุ่น 10 จากธนาคารกสิกรไทย   
 - Real Estate Development RE-CU รุ่น 36 จากจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
 - หลกัสูตร ประกาศนียบตัรผูน้ ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ปนป.รุ่น 3 จากสถาบนัพระปกเกลา้ 
 - หลกัสูตร นกับริหารรุ่นใหม่เพ่ืองานพิทกัษส์นัติราษฎร์ บพส. รุ่น 3 จากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ
 - Academy of Business Creativity ABC รุ่น 5 จากมหาวทิยาลยัศรีปทุม  

ประวติัการท างาน - กรรมการ บริษทั แบรนด ์คอนเนค ภูเก็ต จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั เดอะแกลเลอร่ีเขาใหญ่ จ ากดั 
 - นกัวเิคราะห์ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

- วศิวกรวเิคราะห์ บริษทั ปตท.เคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
- วศิวกรจดัซ้ือ บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   2 แห่ง 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา                ไม่มี 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

การมอบฉันทะ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก และ ข) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้เพ่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตวัเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทัฯ คือ 
(1) นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) นายไพศาล พิพฒันกุล ต าแหน่ง กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) นายวชิิต แยม้บุญเรือง ต าแหน่ง กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยผูถื้อหุ้นสามารถกรอกรายช่ือกรรมการผูรั้บมอบฉันทะตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะ และส่งมาใหผู้ท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษทัจะเร่ิมตรวจความสมบูรณ์ของหนงัสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 8.00 น.เป็นตน้ไป ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 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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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่27 เมษายน 2559 

 

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 6 
ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

Name List and Details of SWC Independent Directors 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 
ต าแหน่งในบริษทั ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ   56 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  99/7 หมู่ 9 หมู่บา้นไพร์มเนเจอร์วลิล่า แขวงสุขาภิบาล เขตบางพลี สมุทรปราการ 10504 
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  มีส่วนไดเ้สีย 
 - วาระท่ี 7 ไม่มี 
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นายไพศาล พิพฒันกลุ 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ  72 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  71/10 หมู่บา้นปัญญา ถนนพฒันาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็น 0.00% 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวติัการท างาน - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธ์ิ 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 
  



30 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายวชิิต แยม้บุญเรือง 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 74 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 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 -  กรรมการ บริษทั วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์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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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
 

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
ไดรั้บคา่บริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี 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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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
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 9 
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 


