
 
 

 
 

ท่ี 06/2561 
 

วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2561 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงจดัประชุมในวนั

จนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ 6 ถนนศรี
นครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติท่ีส าคญัดงัต่อ ไปน้ี  

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 115,364,022 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

 

2.) รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2560  
 

3.) มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 115,424,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

 

4.) มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรประจ าปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 
0.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 112.5 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 
0.25 เป็นเงินจ านวน 37.5 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือน
หลงัของปี 2560 อีกในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท หรือเป็นเงินจ านวน 75 ลา้นบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2561     

  



 
 

 
 

 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 115,424,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 
 

5.) มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง (ดร.วิชิต 
แยม้บุญเรือง, นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ และนายนรินทร์ ตรีสุโกศล) ตามท่ีเสนอ 
การลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละคนประกอบดว้ย     

ช่ือกรรมการ เห็นดว้ย (%) ไม่เห็นดว้ย (%) งดออกเสียง (%) บตัรเสีย (%) 
5.1 ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง (กรรมการอิสระ)   0 (0%)   115,332,024  (99.92%) 0 (0%) 92,000 (0.08%) 0 (0%) 
5.2 นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ (กรรมการ) 115,331,624 (99.92%) 0 (0%) 92,400 (0.08%) 0 (0%) 
5.3 นายนรินทร์ ตรีสุโกศล (กรรมการ) 112,332,024 (97.32%) 0 (0%) 3,092,000 (2,68%) 0 (0%) 

 

6.) มีมติอนุมติัเงินโบนสักรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีเสนอ  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 115,424,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

 

7.) มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือนางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 แห่งบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 
2561 เป็นจ านวน 1,300,000 บาท  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 115,424,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

  



 
 

 
 

 

8.) มีมติอนุมติัการเปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 115,429,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

 

9.) มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะ
ด าเนินต่อไปในอนาคต ตามท่ีเสนอ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 115,429,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

 

10.) มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. และ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนช่ือและเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคข์องบริษทั ตามท่ีเสนอ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 115,462,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

  



 
 

 
 

 
11.) มีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และ ขอ้ 60. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบริษทั และ ขอ้ 

36. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ตามท่ีเสนอ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 115,462,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 

 
 
 
 
 
 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
ผูมี้อ านาจลงนาม 


