
 
 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
บริษัท เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

              
 

ในวันพุธที ่29 เมษายน 2558 เวลา 10:00 – 12:00 น.  
ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์  

เลขที่ 905 หมู่ที ่6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2558 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ของบรษิัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
2. รายงานประจ าปี 2557 และงบการเงินประจ าปี 2557 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
3. ข้อมูลของผู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเปน็กรรมการ ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6   
4. ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  
5. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก และ ข (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข)  
6. รายช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 
7. นิยามกรรมการอิสระ 
8. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 
10:00 –12:00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซ่ึงบริษทัฯ ได้ส่งส าเนารายงานการ
ประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบรษิทัฯ แล้ว (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี  2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2557  

ข้อมูลประกอบ : ผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 



2 
 

 
วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ข้อมูลประกอบ : งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซ่ึงสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

รายการ งบการเงินรวมของ SWC และบรษิัทย่อย งบการเงินเฉพาะกิจการของ SWC 

 สินทรัพย์รวม 762.87 ล้านบาท 758.98 ล้านบาท 

 หนี้สินรวม 194.37 ล้านบาท 189.98 ล้านบาท 

 รายได้รวม 1,152.47 ล้านบาท 1,130.81 ล้านบาท 

 ก าไรสุทธ ิ 87.84 ล้านบาท* 87.70 ล้านบาท 

 ก าไรต่อหุ้น 0.59 บาท/หุ้น* 0.58 บาท/หุ้น 

* หมายถึง ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในรอบปี 2557 รวม 87.84 ล้านบาทและงบการเงินประจ าปี 2557 
ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงสมควรอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี  4 พิจารณาจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

ข้อมูลประกอบ : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ก าหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีและส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับการน าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผล
ประจ าปี และจะต้องน าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 
ก าหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่
จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 บริษัทมีก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้  87.84 ล้านบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.40 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 67.80 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจ านวนเงิน 31.5 ล้านบาท ในวันที่ 5 กันยายน 
2557 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 อีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจ านวนเงิน 28.5 ล้านบาท 
โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้  
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ปี 2556 

1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 87.84 117.67 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 150 150 
3. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท:หุ้น) 0.40 0.44 
   3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น) 0.21 0.21 
   3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น) 0.19 0.23 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 60 66 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 67.80 56.41 

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2557 
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงิน 60 ล้านบาท ตามที่เสนอ ซ่ึงจ านวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 
0.21 บาท เป็นจ านวนเงิน 31.5 ล้านบาท ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ส าหรับเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 คงเหลือเงินปัน
ผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจ านวนเงิน 28.5 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่
ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2558 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน 
รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
เบี้ยประชุม 

  (บาท/ครั้ง) 
สิทธิประโยชน์อื่น 
(บาท/เดือน) 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 
คณะกรรมการบริษทั 15,000 15,000 20,000 20,000  

ไม่ม ี
 

ไม่ม ีคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 20,000 20,000 
หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 

 ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการก ากับดูแลกิจการในปี 2557 ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 2,190,000 บาท 
ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการน าไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูง
กว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ส าหรับเงินโบนัสกรรมการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซ่ึงน้อย
กว่า ในปี 2556 ที่อัตราจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น 

 กรรมการที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการลงมา จะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุม 



4 
 

 
 โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไว้ในรายงานประจ าปี ส่วนโครงสร้างการจัดการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ได้ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระท่ี  6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อมูลประกอบ : กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากต าแหน่ง 3 คนเนื่องจากครบวาระจ านวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี 
ซ่ึงในปี 2558 มีผู้เป็นกรรมการอิสระด้วย 1 คน บริษัทฯ จึงต้องเลือกตั้งกรรมการอิสระด้วย 1 คนมาทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความครบถ้วน ทั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 คนประกอบด้วย 
 (1)  ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ   
 (2)  นายวีระ ชินกนกรัตน์   กรรมการบริษัท 
 (3)  นายชินวัฒน์ อัศวโภคี     กรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือก
เป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของ
กรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง
ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้รายละเอียด ค านิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนดซ่ึงเข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการระบุไว้ในรายงาน
ประจ าปี ส่วนการสรรหากรรมการแล้ว รวมทั้งประวัติ และผลงานของทั้ง 3 ท่าน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้ 

(1) ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง   กรรมการและกรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 
(2) นายวีระ ชินกนกรัตน์  กรรมการ    (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 
(3) นายชินวัฒน์ อัศวโภคี    กรรมการ    (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารายช่ือบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.วิชิต 
แย้มบุญเรือง กรรมการและกรรมการอิสระ (2) นายวีระ ชินกนกรัตน์ กรรมการ (3) นายชินวัฒน์ อัศวโภคี กรรมการ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป  

การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ใน
การเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง
มี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
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วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีส านักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาโดยตลอด ซ่ึงส านักงานดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 835,000 บาท ซ่ึงเท่ากับในปี 2557 ซ่ึงมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เท่ากับ 835,000 บาท ส าหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานดังกล่าว 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3104 ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 
แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดและการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้
ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดเป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2558 และ
ก าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการเริ่มประชุม ซ่ึง
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 และบริษัทฯ จะ
ด าเนินการประชุมตามข้อบังคับตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

อนึ่ง  บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558  
 

ขอแสดงความนับถือ 
         โดยค าส่ังประธานกรรมการ 

 

 (นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์) 
                           เลขานุการบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 

วันที่ 25 เมษายน 2557 
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รายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2557 
ของ 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที่  

 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 
 เวลา 10.00 น. - 11.10 น. 
 ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม  เวลา 10.00 น. 
นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกล่าวแนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้สอบบัญชีเพื่อมาร่วมท าหน้าที่ตรวจสอบ
ความโปร่งใสของการลงคะแนนเสียงประกอบด้วย  

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายไพศาล พิพัฒนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระ ชินกนกรัตน์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายพัฒนา สุคนธรักษ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
6. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
7. นายสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

ผู้สอบบัญชี ท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีส านักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล 

ผู้บริหารบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายภิญโญ วิทิตยานนท ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม 
2. นายประวิทย์ เตชะวิจิตร ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
3. นายชูพงศ์ สุขสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลติและวิศวกรรมอาวุโส 
4. นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและระบบคุณภาพ 
5. นายสุทิน วาดนะรัตน ์ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและงานธรุการ 
6. นายชาญเดช ปั้นตระกูล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
7. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสัมพันธ์ 
8. Mr.John Broughton Ralph ผู้ช่วยผู้อ านวยการตลาดออสเตรเลเซีย 
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 50 ราย 
ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจ านวน 121,652,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งส้ิน ซ่ึงถือว่าได้ครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเริ่มการประชุม 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้ 
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง 
- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้น หนึ่งเสียง)  
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอน

ลงทะเบียน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบัตร 
- การเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่

ละวาระ เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว การค านวณคะแนนเสียงจะนับเฉพาะส่วนที่ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง ส่วนต่างจะถือว่า เห็นด้วย และจะสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ 

- ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอให้ยกมือ เมื่อประธานฯ 
อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความเห็นหรือค าถาม
ต่อไป  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 
โดยส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
แก้ไขหรือทักท้วงเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย  121,652,203 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการด าเนินงานหลักของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ  
กรรมการผู้จัดการ ไดข้อสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งส้ิน 1,066.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 3.42 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 เนื่องจากการเติบโตของยอดขายกลุ่มก าจัดแมลงและกลุ่มท าความสะอาด ต้นทุนขาย 744.34 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ  69.79  เมื่อเทียบกับยอดขาย ซ่ึงลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 71.06 ของยอดขาย เป็นผลมาจากการแข็งตัวของค่าเงินบาท 
และราคาน้ ามันที่ลดลง ท าให้ราคาวัตถุดิบลดลง ประกอบกับความพยายามในการบริหารต้นทุนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ โดยคง
คุณภาพสินค้าเท่าเดิม 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2556 เพิ่มขึ้น 8.97 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 7.83 ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น   
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2556 เท่ากับ 79.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.50 เมื่อเทียบกับยอดขาย ซ่ึงเมื่อเทียบกับปี 2555 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง 17.83 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย 11.59 
ล้านบาท ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ก าไรสุทธิของบริษัท
ฯในรอบปีบัญชี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 119.35 ล้านบาท เทียบกับ 93.65 ล้านบาทในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.44 

 ส าหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวม 769.61 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 85.87 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 101.61 ล้านบาท รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต    

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 224.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.05 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าซ่ึงยังไม่ครบก าหนดช าระ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 545.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56.83 ล้านบาท  
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นจากก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2556 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นให้
ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น: นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่าปัจจุบันสังคมไทยมีการ
ตื่นตัวเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันในตลาดทุนไทย ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ได้มีการจัดท าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต จึงขอสอบถามดังนี้ 
1) บริษัทสนใจเข้าร่วมเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าวหรือไม่ 
2) ถ้าสนใจ บริษัทมีการก าหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติอย่างไรกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่เป็น

รูปธรรม 
3) ถ้าไม่สนใจ ในอนาคต บริษัทมีแนวโน้มที่จะสนใจเข้าร่วมหรือไม่ในอนาคต 

ประธานฯ: นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ได้กล่าวขอบคุณส าหรับค าถามข้างต้น และได้กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรม
การผลิตและจ าหน่ายสินค้า จึงมีความเป็นไปได้ที่พนักงานบริษัทอาจจะกระท าการทุจริต ดังนั้นบริษัทได้ยึดมั่น
และก าหนดนโยบายปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและได้ปลูกฝังจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรมา
ยาวนานแล้ว นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการกล่าวถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันด้วย ซ่ึง
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรผลักดันให้เกิดการกระท าที่เป็นรูปธรรม ประกอบกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ก่อตั้งโครงการดังกล่าว ซ่ึงก็สอดคล้องกัน จึงไม่เป็นเรื่องยากที่บริษัทจะเข้าร่วม
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว 

ผู้ถือหุ้น: นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่าจากการสังเกตยอดขายของบริษัทในไตรมาส 1 – ไตรมาส 3 
บริษัทมียอดขายคงที่ แต่ในไตรมาส 4 ยอดขายของบริษัทค่อนข้างลดลง  จึงอยากทราบว่าวงจรการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทได้รับอิทธิพลจากฤดูกาลใช่หรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใดอัตราก าไรสุทธิในช่วง 6 เดือนหลังของ
ปี 2556 จึงมีอัตราก าไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับอัตราก าไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 

กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ ช้ีแจงว่ายอดขายของบริษัทมีอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วย
เช่นกัน กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มป้องกันและก าจัดแมลงซ่ึงเป็นยอดขายหลักของบริษัทจะเติบโตมากในไตรมาส 
2 ถึงต้นไตรมาส 4 และยอดขายของบริษัทจะลงลดเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ส าหรับอัตราก าไรสุทธิในช่วง 6 เดือนหลัง
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ของปี 2556 ต่ ากว่าช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ซ่ึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกบันทึกในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2556 ประกอบกับ มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขายส าหรับการกระตุ้นยอดขายจะถูกบันทึกในช่วง 6 เดือนหลังเช่นกัน  

ประธานฯ: นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวเพิ่มเติมว่าถึงแม้ยอดขายของบริษัทจะค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปี 2555 ซ่ึงเป็นผลมา
จากสภาพเศรษฐกิจในปี 2556 ที่มีความผันผวน ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค 
จึงเกิดการแข่งขันกันรุนแรง ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องมีกิจกรรมส่งเสริมการขายควบคู่ เพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่ง
ตลาดให้คงอยู่ อย่างไรก็ตาม ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน บริษัทยังคงสามารถบริหารและควบคุมต้นทุน
สินค้า และค่าใช่จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างเหมาะสม เป็นผลให้บริษัทมีผลตอบแทนที่เติบโต ทั้งนี้  
คณะกรรมการบริษัทได้ระมัดระวัง และมีการติดตามการบริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้อยู่ระหว่าง
การลงทุนสร้างโรงงานใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถสะท้อนการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในผลการด าเนินงานของบริษัทใน
ปีต่อๆ ไป  

ผู้ถือหุ้น: นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากรายงานประจ าปี 2556 หน้า 68 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมี
จ านวน 1,487,111.24 บาท มีที่มาอย่างไร เนื่องจากในปี 2556 บริษัทไม่มีลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 
เดือน 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน: นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าวว่า ตามนโยบายการบันทึกบัญชีของบริษัทเมื่อมีการขายสินค้าและเกิดลูกหนี้ 
บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยนโยบายการบันทึกแบบขั้นบันได ดังนี้ 

 
นโยบายการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละของจ านวนลูกหนี้ในแตล่ะช่วงท่ี

คาดว่าจะเกิดหนี้สูญ 
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1 
ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 1 – 30 วัน  2 
ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 31 – 60 วัน 5 
ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 61 – 90 วัน 10 
ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระตั้งแต่ 91 – 360 วัน 20 
ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 361 วัน 100 

ดังนั้น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2556 จึงเท่ากับ 1,487,111.24 

ผู้ถือหุ้น: นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากรายงานประจ าปี 2556 หน้า 72 เพราะเหตุใดรายการเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น จึงเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2555 ค่อนข้างมาก เป็นเพราะบริษัทมีการส่ังซ้ือวัตถุดิบเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน: นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของการเจ้าหนี้ดงักล่าวเกิดจากรอบการส่ังซื้อวัตถุดิบทีจ่ะถึงก าหนด
ช าระในช่วงต้นปี คือช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และจากงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2556 จะเห็นว่า
บริษัทก็มีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดจ านวน 115,395,272.55 บาท ซ่ึงมากกว่าปี 2555 เพื่อเป็นการรองรับ
การจ่ายช าระหนี้จ านวนนี้ ซ่ึงเป็นไปตามรอบการช าระสินค้าตามปกติ 
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ผู้ถือหุ้น:  นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ช่วยอธิบาย ที่มาของรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
7,560,572.79 และหนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ 10,645,522.26 ในปี 2556 ที่ระบุไว้ในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 
48 เนื่องจากรายการดังกล่าวในปี 2555 มีจ านวน 12,819,499.91 

กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ ช้ีแจงว่า รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยในปี 2555 จ านวน 12,819,499.91 บาทเกิดขึ้น
จากบริษัทย่อยในออสเตรเลีย ซ่ึงในปี 2556 บริษัทไดรั้บการผ่อนช าระเป็นงวดๆ แล้วบางส่วน 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน: นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ตกลงกับทางลูกหนี้ให้มีการผ่อนช าระเป็นทั้งหมด 18 งวด 
โดยที่ปัจจุบันได้ผ่อนช าระกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วเป็นจ านวนทั้งส้ิน 16 งวด ส าหรับรายการหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญในปี 2556 จ านวน 7,560,572.79 บาท เป็นการบันทึกตามนโยบายมาตรฐานบัญชีทั่วไป 

ผู้ถือหุ้น: นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามงบการเงินของบริษัท มีการบันทึกรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมี
จ านวน 1,487,111.24 บาท ซ่ึงในงบกระแสเงินสดมีรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 7,560,572.79 
บาท เพราะเหตุใดจึงแตกต่างกัน 

ผู้สอบบัญชี: นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชี กล่าวถึงเหตุผลที่ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แตกต่างจาก หนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญ เนื่องจากบริษัทมีหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงบางส่วน อีกทั้งตามมาตรฐานบัญชี การบันทึกรายการดังกล่าว
บริษัทสามารถที่จะเลือกบันทึกรายการตามร้อยละของยอดขาย หรือบันทึกตามรายการที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ ซ่ึง
ส าหรับบริษัทได้เลือกการบันทึกตามร้อยละของยอดขาย จึงท าให้ตัวเลขดังกล่าวแตกต่างกัน 

 ที่ประชุมไม่มีค าถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงสรุปมติ ดังนี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2556 ซ่ึงได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้
ถือหุ้นลงคะแนนเสียง  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย  121,652,203 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการช้ีแจงนโยบายการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม 
กรรมการผู้จัดการช้ีแจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลัง

หักภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 117.67 ล้านบาท และได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.44 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54.61 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจ านวนเงิน 31.5 ล้านบาท ในวันที่ 6 กันยายน 
2556 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นเงินจ านวน 34.5 ล้านบาท โดยมี
ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิดังกล่าว ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องจัดสรรเผื่อก าไรสะสมไว้ เพื่อส ารองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจต่อไป 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปนัผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 12 
มีนาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2557 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย  121,652,203 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 จ านวน 117.67 ล้านบาท 
โดยอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 66 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลที่จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทเป็นจ านวน 31.5 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท หรือเป็นเงิน
จ านวน 34.5 ล้านบาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 12 มีนาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2557 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 เป็นดังนี้ 
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบี้ยประชุม 
  (บาท/ครั้ง) 

2557 2556 2557 2556 
คณะกรรมการบริษทั 15,000 15,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 - 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 20,000 20,000 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 

- กรรมการที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการลงมา จะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุม 

- ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการก ากับดูแลกิจการในปี 2556 ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 2,880,000 
บาท ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการน าไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงิน
โบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ส าหรับเงินโบนัสกรรมการในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้
ถือหุ้น ซ่ึงมากกว่า ในปี 2555 ที่อัตราจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 3.97 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย  121,652,203 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินโบนัสและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการซ่ึงครบวาระการด ารง
ต าแหน่งและมีส่วนได้เสียไม่ควรอยู่ในที่ประชุม จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะ
แล้วเสร็จ  
 ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1) นายไพศาล พิพัฒนกุล กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษัท 
3) นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ กรรมการบริษัท 
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตั้ง

กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
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ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
อีกวาระหนึ่ง โดยที่จะพิจารณาลงคะแนนจะเป็นรายบุคคล 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(ร้อยละ) 

  1. นายไพศาล พิพัฒนกุล 121,652,203 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
  2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 121,652,203 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
  3. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรต ิ 117,652,203 (96.71%) 0 (0%) 4,000,000 (3.29%) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายไพศาล พิพัฒนกุล, นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ, และ นายสุคุณ ตันติเจริญ
เกียรติ ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการตรวจสอบนายไพศาล พิพัฒนกุล น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
กรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง บริษัทจ าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเลือกบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 อีก
ทั้งมีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึง ได้เสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนช่ัน
แนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2557 ในรายนามต่อไปนี้ 

นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษทัย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนช่ันแนล 
จ ากัด โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 เป็นเงินจ านวน 735,000 บาท ซ่ึงมากกว่าในปี 2556 ที่มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเท่ากับ 
680,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 100,000 บาท ส าหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับ
บริการอื่นจากส านักงานดังกล่าว 
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย  121,652,203 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ 
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เป็นผู้สอบ
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บัญชีของบริษัทส าหรับป ี2557 โดยอัตราค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 เป็นเงินจ านวน 735,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 
100,000 บาท 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ 

ผู้ถือหุ้น: นายไพฑูรย์ พิกุลขจร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอสอบถามดังนี้ 
1) ปัจจุบันบริษัทมีก าลังการผลิตอยู่ประมาณเท่าใด 
2) โรงงานที่ด าเนินการสร้างใหม่จะใช้ในการผลิตสินค้าประเภทใด  
3) โรงงานใหม่จะสามารถเริ่มด าเนินการผลิตสินค้าเมื่อไร 

กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ กล่าวว่า สินค้ากลุ่มสเปรย์ป้องกันและก าจัดแมลงเปน็สินคา้ที่บริษทัจะด าเนินการผลิต
ส าหรับโรงงานใหม่ โดยวัตถุประสงค์ในการด าเนินการขยายโรงงานในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 
และเพื่อเป็นการลดความเส่ียงของการผลิตสินค้าดังกล่าวในสถานที่แห่งเดียว กล่าวคือ หากโรงงานการผลิต
สินค้าหลักของบริษัทมีความจ าเป็นต้องหยุดกระบวนการผลิต ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสียหายต่อบริษัทได้ บริษัทจึงมี
แผนที่จะใช้โรงงงานใหม่เพื่อรับรองการผลิตสินค้าหลักของบริษัท ทั้งนี้บริษัทคาดโรงงานใหม่จะด าเนินการ
เสร็จในช่วงปลายปี และจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งส าหรับการเริ่มกระบวนการผลิตนอกจากนี้ใน
ปัจจุบันบริษัทมีก าลังการผลิตสินค้ากลุ่มป้องกันและก าจัดแมลง เป็นดังนี้ 

ป ี อัตราก าลังผลิตร้อยละ  
2554 104 
2555 135 
2556 110 

ผู้ถือหุ้น: นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากหัวข้อสารจากประธานกรรมการ หน้า 2 ในรายงานประจ าปี 2557 กล่าว
ว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจในตลาดเคมีเกษตรในปี 2557 ไม่ทราบว่าบริษัทมีมุมมองที่จะเติบโตในธุรกิจ
ดังกล่าวอย่างไร 

ประธานฯ: นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวว่า เนื่องจากธุรกิจเคมีเกษตรมีขนาดที่ใหญ่การได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพียง
เล็กน้อยก็จะสร้างยอดขายจ านวนมากให้กับบริษัทได้ อีกทั้งบริษัทก็มีเงินทุนที่จะใช้ในการขยายธุรกิจนี้ และ
บริษัทก็มีความสามารถที่จะขอใบอนุญาตในการผลิตได้ จากการที่ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทุกชนิด
หมดอายุลงจึงท าให้ผู้ที่เริ่มก่อนได้เปรียบ  

ผู้ถือหุ้น: นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวขอบคุณบริษัทส าหรับการบริหารงานให้มีก าไรที่เติบโตขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่อง และได้สอบถามต่อว่า ในปีที่ผ่านมาทราบว่าบริษัทได้ด าเนินการปิดบริษัทที่มาเลเซีย ไม่ทราบว่าการปิด
บริษัทดังกล่าวเกิดจากข้อจ ากัดอะไร และจะส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจไป AEC ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 

ประธานฯ: นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ช้ีแจงว่า ส าหรับบริษัทที่มาเลเซียมีข้อจ ากัดในเรื่องของการขอใบอนุญาต ซ่ึงทางมาเลเซีย
มีการกีดกันทางการค้าในรูปของอุปสรรคในการขึ้นทะเบียน จึงเป็นการยากที่บริษัทต่างประเทศจะสามารถเข้า
ไปแข่งขันในประเทศมาเลเซียได้ 

กรรมการ: นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กล่าวเสริมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะผลักดันสินค้าเข้าสู่ AEC อย่างแน่นอน โดยที่มี
แนวคิดในการขยายสินค้าไปพร้อมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ผู้ถือหุ้น: นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในปัจจุบันบริษัทมีการแบ่งช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอย่างไร 
กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ แจ้งว่า ในช่วงแรก บริษัทมีตัวแทนจ าหน่ายหลัก 2 ราย คือ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับร้านค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง และบริษัท วิคเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด ซ่ึงเป็นตัวแทนจ าหน่ายในโมเดิร์นเทรด หลังจากนั้น บริษัทได้เพิ่มตัวแทนจ าหน่ายโดยแบ่งไปตามแต่ละ
ภูมิภาคเพื่อให้บริษัทสามารถการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดความเส่ียงในการพึ่งพา
ตัวแทนจ าหน่ายได้อีกด้วย 

ผู้ถือหุ้น: นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) จากการส ารวจสินค้าของบริษัทในร้านค้าปลีกทั่วไปในแต่ละภูมิภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 

จังหวัดอุดรธานี บริษัทยังไม่สามารถกระจายสินค้าได้ดีมากนัก เนื่องจากไม่พบสินค้าของบริษัทในร้าน
สรรพสินค้าใหญ่ แต่ส าหรับทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทสามารถกระจายสินค้าได้ดีมากถึง
ผู้บริโภคได้ทั่วถึง 

2) สินค้าของบริษัทในบางร้านค้าภูมิภาคต่างจังหวัดค่อนข้างมีฝุ่นเกาะจ านวนมาก 
3) ต าแหน่งการวางของสินค้าบนช้ันวางไม่ได้อยู่ในระดับสายตา  

กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ กล่าวขอบคุณ และขอรับข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  

ผู้ถือหุ้น: นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ   ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากการส ารวจสินค้าของบริษัทใน
ห้างสรรพสินค้า ได้พบว่า สินค้าที่วางจ าหน่ายบนช้ันวางค่อนข้างมีอยู่น้อย ซ่ึงในขณะนั้นบริษัทได้มีการจัด
รายการส่งเสริมการขายอยู่ จึงเกรงว่าบริษัทจะเสียโอกาสในการขายได้ 

กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ กล่าวรับทราบ และขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและแก้ไขตามความเหมาะสม 
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้
เกียรติมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และขอเรียนว่าความคิดเห็นและค าแนะน าต่างๆ ของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการและฝ่าย
จัดการที่จะน าไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน บัดนี้ได้เวลาอันสมควร จึงขออนุญาตปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ณ บัดนี้ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.10 น. 
 
 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 
 (นายชนินทร์ เย็นสุดใจ) 
 
 
 
 
ลงนาม……………………………………กรรมการผู้จัดการ 
 (นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
รายงานประจ าปี 2557 และงบการเงิน ประจ าปี 2557 
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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
(เอกสารประกอบการวาระที่ 6) 

 
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ช่ือ-ช่ือสกุล ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง 

วัน/เดือน/ปีเกิด 3 กุมภาพันธ์ 2484 

อายุ 73 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบรษิัท  กรรมการและกรรมการอิสระ  

จ านวนปทีี่ด ารงต าแหน่ง 3 ปี นับจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท (26 เมษายน 2555) 
วุฒิการศึกษา- - ปริญญาเอก School of Public and International Affairs, University of  Pittsburgh สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรม/สัมมนา- - ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) 
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) 
- ประกาศนียบัตร The Role of Chairman 

ประวัติการท างาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมินอนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 บริษทัจดทะเบียน   3 แห่ง 
 บริษทัไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน   ไม่ม ี
 บริษทัอื่นทีอ่าจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่ม ี

ลักษณะความสัมพันธ์ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา 
 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
 เป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  
 (เช่นการซ้ือ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) ไม่ม ี

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ม ี
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ช่ือ-ช่ือสกุล นายวีระ ชินกนกรัตน์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด 21 ตุลาคม 2498 

อายุ 59 ป ี

การถือหุ้นในบริษทั 1,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.67 

ต าแหน่งในบรษิัท   กรรมการ 

จ านวนปทีี่ด ารงต าแหน่ง 18 ปี นับจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท (เมษายน 2540) 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรม/สัมนา- - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 

ประวัติการท างาน - รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้อ านวยการโรงงาน บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการโรงงานเคมี บรษิัท  เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด               

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 บริษทัจดทะเบียน   ไม่ม ี
 บริษทัไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน   ไม่ม ี
 บริษทัอื่นทีอ่าจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่ม ี

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา              ไม่มี 
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ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชินวัฒน์ อัศวโภค ี

วัน/เดือน/ปีเกิด 31 มีนาคม 2517 

อายุ  40 ป ี

การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบรษิัท  กรรมการ 

จ านวนปทีี่ด ารงต าแหน่ง ไม่มี (กรรมการใหม่) 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท นติิศาสตร์ University of Washington, USA 
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อบรม/สัมมนา ประกาศนียบัตร Executive Development Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประวัติการท างาน - ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) 

- ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่          

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 บริษทัจดทะเบียน   ไม่ม ี
 บริษทัไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน   1 แห่ง 
 บริษทัอื่นทีอ่าจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่ม ี

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2558 

การมอบฉันทะ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ ข) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพื่อผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ (1) นายชนินทร์ 
เย็นสุดใจ  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) นายไพศาล พิพัฒนกุล ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) นายวิชิต แย้มบุญเรือง ต าแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยผู้
ถือหุ้นสามารถกรอกรายช่ือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมาให้ผู้ที่ประธานกรรมการ
มอบหมายก่อนเริ่มการประชุม  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 
น.เป็นต้นไป ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมูท่ี่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยัง ไม่
หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้

ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล 
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
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3.  ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
      ให้น าความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุน้หรือผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคลที่

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้ 

       (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือ
โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงรายมือช่ือ ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข
หรือข้อจ ากัดในการลงลายมือช่ือ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

      (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น
รับรองความถูกต้องของค าแปล 

การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะแยกการออก
เสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง กี่เสียงก็ได้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและก า
เครื่องหมายมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้
บริษัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนไปบนัทกึรวบรวมไว้ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม 
 ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
และผู้รับมอบฉันทะ (ซ่ึงผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจกให้และส่งคืนให้
เจ้าหน้าที่ เพื่อน าไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดและคะแนนเสียงของ
ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ขณะที่ลงทะเบียนตามกล่าวข้างต้น คะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุปในที่ประชุม
ของวาระนั้นๆ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกี่เสียง  
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) วันท่ี 29 เมษายน 2558 
 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล แสดงหนังสือมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้น 
SWC 

 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เริ่ม 8.00 น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 
(เริ่ม 8.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
ผูร้ับมอบฉันทะ 

รับบัตรลงทะเบียน 
ลงนามในใบลงทะเบยีน งทะเบียน 

เข้าห้องประชุม 
ลงนามในใบลงทะเบยีน งทะเบียน 

ประธานเปิดประชุม 
( เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามล าดับ 

กรณีที่มีผู้ต้องการออกเสียงในวาระน้ัน ๆ 
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตร 
ลงคะแนน/สรุปผลลงคะแนน 

 
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

ตามล าดับ ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อท่ีประชุม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุน้ 

Name List and Details of SWC Independent Directors 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 
ต าแหน่งในบรษิัท ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
อายุ   56 ปี 
อยู่บ้านเลขที ่  99/7 หมู่ 9 หมู่บ้านไพร์มเนเจอรวิ์ลล่า แขวงสุขาภิบาล เขตบางพล ีสมุทรปราการ 10504 
การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็น 0.00% 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัวูสเตอร์โพลีเทคนคิ วูสเตอร์ แมสซสซูเซท สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
ประวัติการท างาน - ประธานกรรมการ บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก 9  อินเตอร์เนชั่นแนล 
- กรรมการ บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งงานอืน่ในปัจจบุัน - ไม่มี 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 
 - วาระที่ 1  ไม่ม ี
 - วาระที่ 2  ไม่ม ี
 - วาระที่ 3  ไม่ม ี
 - วาระที่ 4  ไม่ม ี
 - วาระที่ 5  ไม่ม ี
 - วาระที่ 6  ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 
 - วาระที่ 7 ไม่ม ี
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ช่ือ-ช่ือสกุล นายไพศาล พิพัฒนกุล 
ต าแหน่งในบรษิัท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ  72 ปี 
อยู่บ้านเลขที ่  71/10 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็น 0.00% 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน - กรรมการผู้จัดการ บรษิัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จ ากัด 
ต าแหน่งงานอืน่ในปัจจบุัน - ไม่มี 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 
 - วาระที่ 1  ไม่ม ี
 - วาระที่ 2  ไม่ม ี
 - วาระที่ 3  ไม่ม ี
 - วาระที่ 4  ไม่ม ี
 - วาระที่ 5  ไม่ม ี
 - วาระที่ 6  ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 
 - วาระที่ 7 ไม่ม ี
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ช่ือ-ช่ือสกุล นายวิชิต แย้มบุญเรือง 
ต าแหน่งในบรษิัท กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 73 ปี 
อยู่บ้านเลขที ่ 34 หมู่ที่ 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็น 0.00% 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก School of Public and International Affairs, University of  Pittsburgh สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน - ผู้อ านวยการ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย 
- กรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์จ ากัด   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ระยองเพียวริฟายเออร ์จ ากัด 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมินอนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 -  กรรมการ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลนัด์ จ ากัด (มหาชน) 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 
 - วาระที่ 1  ไม่ม ี
 - วาระที่ 2  ไม่ม ี
 - วาระที่ 3  ไม่ม ี
 - วาระที่ 4  ไม่ม ี
 - วาระที่ 5  ไม่ม ี
 - วาระที่ 6  มีส่วนได้เสีย 
 - วาระที่ 7 ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
 

นิยามกรรมการอิสระ 

การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซ่ึงเข้มงวดกว่า
ข้อก าหนดขั้นต่ าของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีองบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลหรืออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี  

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
(ฌ) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
ข้อบงัคับบริษัทเกี่ยวกับการประชมุผู้ถือหุ้น 

 
การปิดสมุดทะเบียน 
ข้อ 19. บริษทัอาจปดิงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบรษิัททกุแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุ้น 

การเรียกประชุม 
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปบีัญชี

ของบรษิัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วันที่ไดร้ับหนงัสือจากผู้ถือหุน้ 

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพื่ออนุมัตหิรือ
เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายเปน็ผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้ ซ่ึงสถานที่ที่จะใช้
เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับทีต่ั้ง
ของส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามทีค่ณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 

การมอบฉันทะ 
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมสิีทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะ

ให้บคุคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้วเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉนัทะต้องท าเปน็หนังสือ
มอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉนัทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ทีป่ระธานก าหนด ณ สถานที่ทีป่ระชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม 

องค์ประชุม 
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมหีุ้นนบั

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือมีผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้มาประชุม
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ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถอืหุ้นทัง้หมดและต้องมหีุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบ่งัคับว่าจะต้องครบองคป์ระชุม 

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเปน็ประธานที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเปน็ประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏบิัตหิน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุน้คนหนึ่งซึ่งได้เขา้ร่วมประชุมเป็น
ประธานทีป่ระชุม 

ข้อ 41.  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมหีน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทัว่าด้วยการประชุม 
ในการนี้ต้องด าเนินการประชุมให้เปน็ไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม 

คะแนนเสียง 
ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ให้หุน้ 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษในเรื่อง

ใดซ่ึงทีป่ระชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ 

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบรษิัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอืน่โดยมวัีตถุประสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัทหรอืการออกหุ้นกู้ 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 


