
 
 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

 

ในวนัจนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น.  
ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์  

เลขที่ 905 หมู่ที ่6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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 วนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1   
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปี 2560 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5   
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชี ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 
5. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ ข (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข)  
7. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
8. นิยามกรรมการอิสระ 
9. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 
2561 เวลา 10:00 ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ซ่ึงบริษทัไดส่้งส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ และไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ : การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  

วาระที ่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 มีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 (ปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหรั้บทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ของบริษทั ตามท่ีเสนอ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : งบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง ดงัปรากฏรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

รายการ งบการเงนิรวมของ SWC และบริษัทย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการของ SWC 

 สินทรัพยร์วม 1,095.50 ลา้นบาท 1,078.69 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม 266.35 ลา้นบาท 262.29 ลา้นบาท 

 รายไดร้วม 1,388.25 ลา้นบาท 1,342.60 ลา้นบาท 

 ก าไรสุทธิ 176.96 ลา้นบาท* 171.09 ลา้นบาท 

 ก าไรต่อหุน้ 1.18 บาท/หุน้* 1.14 บาท/หุน้ 

* หมายถึง ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษทัมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในรอบปี 2560 รวม 176.96 ลา้นบาทและงบการเงินประจ าปี 
2560 ของบริษทัไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงสมควรอนุมติั
งบการเงินประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดไวว้า่ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะข้ึนอยูก่บัการน าปัจจยัต่างๆ มา
พิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การบริหารงานของบริษทั โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เม่ือ
คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจ าปี และจะตอ้งน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50 ก าหนดวา่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น
เป็นคร้ังคราวไดเ้ม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแลว้ให้
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้176.96 ลา้นบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.75 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 63.57 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้

วาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2560 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
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มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 37.5 
ลา้นบาท ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 อีกในอตัราหุ้นละ 0.50 
บาท เป็นจ านวนเงิน 75 ลา้นบาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 
1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 176.96 154.92 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 150 150 
3. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท:หุน้) 0.75 0.45 
   3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้) 0.25 0.25 
   3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้) 0.50 0.20 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 112.5 67.50 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 63.57 43.57 

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.75 บาท เป็นจ านวนเงิน 112.5 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ ซ่ึงจ านวนน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท ในวนัท่ี 7 ธันวาคม 2560 ส าหรับเงินปันผลส าหรับงวด 6 
เดือนหลงัของปี 2560 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 75 ลา้นบาท โดยก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 
ก าหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง หน่ึงในสาม ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่
ทั้ งหมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วน
ปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 คน ดงัน้ี 

  

วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
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 (1)  ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2)  นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
(3)  นายนรินทร์ ตรีสุโกศล  กรรมการ 

บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงท่ีระหว่างวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ซ่ึงไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงับริษทัในช่วงเวลาดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาถึงความ
เหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการ
ปฏิบัติงานของบุคคลทั้งหมดท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้เป็นกรรมการของบริษทั แลว้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจึงไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หน่ึง 

 ทั้ งน้ีรายละเอียด ค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดซ่ึงเคร่งครัดกว่าข้อก าหนดขั้ นต ่ าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา
กรรมการระบุไวใ้นรายงานประจ าปี ส าหรับประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง รายละเอียดปรากฏตามขอ้มูลประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ (ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จารณารายช่ือบุคคลทั้งหมดท่ี
ไดรั้บการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบแลว้วา่เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์แก่กิจการของบริษทัตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถว้นแลว้ จึงมีมติอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอทุกประการ โดยเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  

การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ประจ าปี 2561 โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และ
เสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
  (บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 
(บาท/เดือน) 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 
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 2560 ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 
3,346,000 บาท ซ่ึงสูงกวา่ปีก่อนท่ีจ่ายในอตัรา 2,190,000 บาท ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการน าไปจดัสรร
กนัเอง โดยประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 ทั้ งน้ี เงินโบนัส
กรรมการในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงนอ้ยกวา่ ในปี 2559 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนัส
กรรมการ คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 กรรมการท่ีเป็นฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการลงมา จะไดรั้บเฉพาะเบ้ียประชุม 
 โดยขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไวใ้นรายงานประจ าปี ส่วนโครงสร้างการจดัการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อยา่งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

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

 

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

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 

วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
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 ตามท่ีคุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัดได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท
นับตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 2 ปี โดยท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/
ผูบ้ริหาร/บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใดและบดัน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ 
จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบและให้ความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ผลการปฏิบติังาน ทกัษะความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะไดรั้บ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึง 
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีแห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั
ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

(1) นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

 (2) นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ 

 (3) นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 

โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ขอ้มูลประวติัและ
ประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามขอ้มูลประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 (ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ
เหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณา
ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,300,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงมีค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี เท่ากบั 1,250,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานดงักล่าว
ทั้งน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2561 ดว้ย 

ความเห็นคณะกรรมการ : โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากลัน่กรองการเลือกผูส้อบ
บญัชี ตลอดจนการก าหนดค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2561 ซ่ึงไดแ้ก่ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติ
กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 แห่งบริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 1,300,000 
บาท 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลายมาก
ข้ึน โดยไม่ไดมุ่้งเนน้ธุรกิจเฉพาะเคมีภณัฑเ์พียงอยา่งเดียว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะด าเนิน
ต่อไปในอนาคตจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเปล่ียนช่ือบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือเดิม  ภาษาไทย บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED 

เปล่ียนช่ือเป็น ภาษาไทย บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการเปล่ียนช่ือ
บริษทัเป็น บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  สืบเน่ืองจากบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลายมาก
ข้ึน โดยไม่ไดมุ่้งเนน้ธุรกิจเฉพาะเคมีภณัฑเ์พียงอยา่งเดียว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะด าเนิน
ต่อไปในอนาคตจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
ขอ้ (28) ท าการซ้ือ ขาย ผลิต สั่งเขา้มาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซ่ึงสินคา้อุปโภคบริโภคทุก

ชนิด อาทิเช่น 
ก. เคร่ืองอุปโภคทุกชนิด สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ก่ึงส าเร็จรูป น ้ าหอม สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซกัฟอก น ้ ายาซกัแห้ง 

และส่ิงซักลา้งต่างๆ ของใชเ้ก่ียวกบัเด็ก ผา้ออ้มส าเร็จรูปของเด็กและผูใ้หญ่และผา้อนามยัทุกชนิด ผา้กอซ ส าลี 
ตลอดจนเวชภณัฑทุ์กชนิด 

ข. เคร่ืองบริโภคทั้งปวง อาทิเช่น นม ลูกอม ลูกกวาด ไอศกรีม ขนมขบเค้ียว หมากฝร่ัง ช๊อกโกแลต ขนมปัง คุกก้ี เคก้ 
และผลิตภณัฑเ์บ็ดเตลด็ท่ี คลา้ยกนัทุกชนิดทุกลกัษณะ รวมทั้งหีบห่อและบรรจุภณัฑข์องสินคา้ต่างๆ 

ค.  เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ทุกประเภท น ้ าหวานบรรจุขวด ไซรัป น ้ าอดัลม ชา ชานม ชาเขียว เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์
ประเภทและชนิดต่างๆ รวมทั้งวตัถุท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองด่ืมดงักล่าวน้ี 

ง.  ยา ยารักษาโรค สมุนไพร เวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ทุกชนิด รวมทั้ง เคร่ืองส าอางทุกชนิด เคร่ืองประทินผิว อุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้สริมความงาม ผลิตภณัฑเ์พ่ือการดูแลรักษาส่วนตวั ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภท บ ารุงร่างกาย 
ผิวพรรณ และอ่ืนๆ 

วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์ของบริษัท  

วาระที ่ 8 พจิารณาเปลีย่นช่ือบริษัทจาก “บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 



8 
 

จ.  โรงงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ม โยเกิร์ต นมถัว่เหลือง นมเปร้ียว เนย เนยแขง็ 
ขอ้ (29)  เป็นเจา้ของ ด าเนินการ เช่า  ให้เช่า และจดัการโรงงานส าหรับผลิต ตลอดจนรับจา้งผลิต เพื่อผลิตสินคา้ทุกชนิดตาม

วตัถุประสงค์ของบริษทั  นอกนั้นให้ติดต่อซ้ือขายและด าเนินการทุกประการเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีตอ้งการในการผลิต
สินคา้ดงักล่าวและแปลงและปรุงแต่งวตัถุดิบนั้นใหเ้ป็นผลิตภณัฑต์่างๆ อนัเป็นผลสืบเน่ืองกบัผลิตภณัฑน์ั้น 

ขอ้ (30)  การประกอบธุรกิจขายสินคา้ตามวตัถุประสงค์ทั้งหมดของบริษทั ผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์ ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต ทุก
ประเภท 

ขอ้ (31) จดัตั้งตวัแทน นายหนา้ รวมทั้งการตั้งสาขาของบริษทัข้ึนทัว่โลก 
ขอ้ (32) เขา้เป็นผูถื้อหุ้นเพ่ือรวมกิจการเขา้กบัห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากัดอ่ืน หรือบริษทัมหาชน รวมทั้งรับซ้ือหรือเขา้

ด าเนินงานส่วนหน่ึงส่วนใด หรือทั้งหมดของกิจการอ่ืนๆ และเพ่ือหาผลประโยชน์โดยซ้ือหุ้นของห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ (33) ติดต่อหน่วยราชการ เทศบาล ท้องถ่ิน และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิทธ์ิ ใบอนุญาต สิทธิใน
เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สัมปทานหรือสิทธิพิเศษซ่ึงจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั 

ขอ้ (34) ด าเนินกิจการเป็นนักเคมี ผูข้ายยา ผูท้  าเคร่ืองหอม ผูท้  าน ้ ามนัและสี ผูส้ั่งของเขา้ ผูผ้ลิตและผูค้า้เคร่ืองยา เคร่ืองเคมี
อุตสาหกรรม วตัถุและการเตรียมอ่ืนๆ ตามสิทธิประดิษฐกรรมท่ีจดทะเบียน เคร่ืองขดัเงา ยาฆ่าแมลง เคร่ืองดบักล่ิน 
น ้ ามนัหล่อล่ืน ข้ีผึ้ง ส่ิงผสมน ้ ามนั สี สีผง น ้ ามนัซกัเงา ผูท้  าและผูค้า้เคร่ืองยาต ารับพิเศษทุกชนิด 

ขอ้ (35) ด าเนินกิจการของผูผ้ลิตและผูค้ ้า หีบ กล่อง กระป๋อง ขวด ภาชนะ และส่ิงใช้บรรจุทุกชนิด รวมทั้ งส่ิงบรรจุกับ
ผลิตภณัฑแ์อโรโซล 

ขอ้ (36) ด าเนินกิจการใหมี้กระแสฟ้า และน ้ าประปา หรือน ้ าบาดาล ข้ึนในกิจการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบกิจการ
น ้ าประปา หรือน ้ าบาดาล หรือขาย หรือจ าหน่าย ดว้ยวธีิอ่ืนใด ซ่ึงกระแสไฟฟ้า และน ้ าประปา หรือน ้ าบาดาล ท่ีจดัใหมี้
ข้ึนหรือ ท่ีไดรั้บสมัปทานนั้น ตลอดจนซ้ือขายเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการไฟฟ้าและการประปา 

ขอ้ (37) ประกอบกิจการผลิตหรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และไอน ้ าจากพลงังานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนภายใต้
ขอ้จ ากดัของกฎหมาย โดยท่ีไม่กระทบในสาระส าคญัของการแกไ้ขดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัท่ีจะด าเนินต่อไปในอนาคต 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากการเปล่ียนช่ือบริษทัและเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์โดยตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 31 บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงขอเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1.  และ ขอ้ 3. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือและแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ความเดิม  ขอ้ 1. ช่ือบริษทั “บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “SHERWOOD 

CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ขอ้ความใหม่  ขอ้ 1. ช่ือบริษทั “บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษ

วา่ “SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ขอ้ความเดิม  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 27 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ 

ขอ้ความใหม่  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 37 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ 

ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนภายใต้

ขอ้จ ากดัของกฎหมาย โดยท่ีไม่กระทบในสาระส าคญัของการแกไ้ขดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขหนังสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 1. และ ขอ้ 3. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือและเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บริษทัจะแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั

ของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง และตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หัวหนา้คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
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ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงขอเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และ ขอ้ 60. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบริษทั และ ขอ้ 36 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 โดยขอ้ความเดิมปรากฏในขอ้บงัคบัตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อ ข้อบงัคบัปัจจุบัน ข้อบงัคบัทีเ่สนอให้แก้ไขใหม่ 
1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิ

คอล จ ากดั (มหาชน) 
ข้อบังคับน้ีเรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เชอร์วู ้ด คอร์
ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2. ค าวา่ “บริษทั” ท่ีใชใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้หมายถึง บริษทั 
เชอ ร์วู ้ด  เ ค มิคอล  จ ากัด  (มหาชน)  และ มี ช่ือ
ภาษาอังกฤษว่า Sherwood Chemicals Public 
Company Limited 

ค าวา่ “บริษทั” ท่ีใชใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้หมายถึง บริษทั เชอร์
วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และมีช่ือ
ภาษาองักฤษวา่ Sherwood Corporation (Thailand) Public 
Company Limited 

60. ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 

ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี 
 
 

36 คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึงท่ี
กล่าวมาแลว้ ใหเ้รียกการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใด
ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกันนับ
จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้ งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน 
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันท า
หนงัสือร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึงท่ีกล่าว
มาแลว้ ใหเ้รียกการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึง
มีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด จะเขา้ช่ือกันท าหนังสือ
ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี
ให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) 
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
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กนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบั
ไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือ
ว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการ
จดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อ 39 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้น
ใหแ้ก่บริษทั 

 

ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนภายใต้

ขอ้จ ากดัของกฎหมาย โดยท่ีไม่กระทบในสาระส าคญัของการแกไ้ขดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และ ขอ้ 60. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบริษทั และ ขอ้ 36. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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บริษทัขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะ

แต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย 
ณ สถานท่ีประชุมก่อนการเร่ิมประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือและ
รายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

อน่ึง  บริษทัไดก้ าหนดให้วนัท่ี 9 มีนาคม 2561 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2561  
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
         โดยค าสัง่ประธานกรรมการ 

  
  
 
 (นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
                           เลขานุการบริษทั 

  

วาระที ่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการวาระท่ี 1) 

ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 
 เวลา 10.00 น. - 11.15 น. 
 ณ หอ้งศรีนครินทร์ 1โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยเลขานุการบริษทักล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ี
ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ งกล่าวแนะน าคณะกรรมการผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชุม รวมทั้ งผูส้อบบัญชี
ประกอบดว้ย  

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายวชิิต แยม้บุญเรือง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
4. นายพฒันา สุคนธรักษ ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมการ  
6. นายประวทิย ์เตชะวจิิตร์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

(หมายเหตุ สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด) 

ผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ผู้บริหารบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสาธิต จิรกลุสมโชค ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
2. นายสุทิน วาดนะรัตน ์ ผูจ้ดัการฝ่ายสารสนเทศและงานธุรการส านกังาน 
3. นายชาญเดช ป้ันตระกลู ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
4. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้ร่วม
ประชุมรวมทั้งส้ิน 42 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง  25 ราย และ รับมอบฉนัทะ 17 ราย ถือหุน้รวมกนัทั้งส้ินจ านวน 67,888,500 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 45.26 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ประธานฯ จึงกล่าวเร่ิมการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงถึงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะตอ้งลงมติใน
แต่ละวาระดงัน้ี 

- ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งดูแลการออกเสียงใหต้รงตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะใหถู้กตอ้ง 

- ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่(หน่ึงหุน้ หน่ึงเสียง)  

- ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดใ้นใบลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ 

ตอนลงทะเบียน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร 

- การเก็บบตัรลงคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ในแต่ละวาระ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว การค านวณคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะส่วนท่ีไม่เห็น

ดว้ย และงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือวา่ เห็นดว้ย และจะสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

- ในทุกระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอให้ยกมือ เม่ือ

ประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอให้แถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยว่า เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะช่ือใด แลว้จึงเสนอ

ความเห็นหรือค าถามต่อไป  

นอกจากน้ี บริษทัได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมาย คุณธีรศกัด์ิ เพชรไพบูลย ์เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบความโปร่งใสของการ
ลงคะแนนเสียง 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระ และช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ โดยไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์
ของบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 ธนัวาคม 2559  อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระและช่ือ
บุคคลเป็นกรรมการบริษทั ดงันั้นประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27
เมษายน 2559 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงไม่มีผูถื้อ
หุ้นเสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 67,888,500 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2559 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานหลกัของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อสรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,235.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 93.35 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 8.18 เน่ืองจากยอดขายของผลิตภณัฑใ์หม่ และการเติบโตของยอดขายในตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยมีรายไดจ้ากการ
ขายผลิตภณัฑ์กลุ่มรักษาเน้ือไม ้จ านวน 148.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.02 จากรายไดจ้ากการขายรวม รายไดจ้าก
ผลิตภณัฑก์ลุ่มก าจดัแมลงจ านวน 873.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.72 จากรายไดจ้ากการขายรวม รายไดจ้ากผลิตภณัฑ์
กลุ่มท าความสะอาดจ านวน 183.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.86 จากรายไดจ้ากการขายรวม และรายไดจ้ากผลิตภณัฑก์ลุ่ม
อ่ืนๆ จ านวน 29.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.40 จากรายไดจ้ากการขายรวม 

ส าหรับตน้ทุนขายหากคิดเป็นร้อยละต่อยอดขายเท่ากบัร้อยละ 61.44 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 
63.68 ตน้ทุนขายลดลงเป็นผลจากราคาน ้ ามนัท่ีลดลง ท าให้ราคาวตัถุดิบลดลงและความพยายามในการบริหารตน้ทุนของ
วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์อ่ืนๆ ให้ต ่าลง ประกอบกบัการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนรายไดจ้ากการขายสินคา้กลุ่มก าจดัแมลงท่ีมีอตัรา
ก าไรสูงกวา่สินคา้ในกลุ่มอ่ืน ส่งผลให้บริษทัมีก าไรขั้นตน้จ านวน 476.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 14.84 ค่าใชจ่้าย
ในการขายมียอดรวม 179.42 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 14.77 ลา้นบาท เน่ืองจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือส่งเสริม
สินคา้ใหม่และกระตุน้การขายในตลาดต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายในการบริหารใชไ้ป 104.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.78 ลา้นบาท เป็นผล
จากค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์และจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต ท าใหบ้ริษทัมีก าไรก่อนภาษี
จ านวน 195.22 ลา้นบาท และค านวณภาษีท่ีอตัราร้อยละ 20 เป็นจ านวน 38.76 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัจึงมีก าไรสุทธิส าหรับปี 
2559 เท่ากบั 156.46 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 33.27 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 12.67  

ส าหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 941.01 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 88.03 ลา้นบาท โดยสินทรัพยห์มุนเวียนมี 604.68 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 100.57 ลา้นบาท มีรายละเอียดดังน้ี เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดมียอดรวม 136.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 30.08 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวมีจ านวน 102.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
40.74 ลา้นบาทเป็นการบริหารเงินสภาพคล่องส่วนเกิน ลูกหน้ีการคา้มียอดคงเหลือ 169.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28.47 ลา้นบาท 
เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนมากในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี สินคา้คงเหลือมียอดรวม 191.34 ลา้นบาท ลดลง 0.42 ลา้นบาท 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมี 336.33 ลา้นบาท  ลดลง 12.54 ลา้นบาท โดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 12.06 ลา้นบาทจากค่าเส่ือม
ราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 1.10 ลา้นบาทจากค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรม ERP 
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 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมียอดรวม 185.56 ลา้นบาท ลดลง 2.39 ลา้นบาท เป็นผลมาจากรอบการจ่ายเจา้หน้ีการคา้
ต่างประเทศจากการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายมียอดรวม 16.01 ลา้นบาทเป็นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี
หลงัท่ีรอไปช าระภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานมีจ านวน 15.17 ลา้นบาท ลดลง 0.11 
ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้มียอดรวม 717.10 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 88.13 ลา้นบาท มาจากก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 
155.63 ลา้นบาท หักจ่ายเงินปันผลจ านวน 67.50 ลา้นบาท ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2559 ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้น
ซกัถามเพ่ิมเติม  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้อบบัญชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึง
ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 91,679,519 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการช้ีแจงนโยบายการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ่ท่ีประชุม 

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

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯในปี  2559 ซ่ึงมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ 154.92 ลา้นบาท จึงไดพ้ิจารณา
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.45 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 43.57 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท
เป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาทในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 
ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาทเป็นเงินจ านวน 30 ลา้นบาทโดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีอตัรา
การจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิดงักล่าว ลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาจากร้อยละ 55.30 เป็นร้อยละ 43.57 เน่ืองจากบริษทัมี
ความจ าเป็นตอ้งจดัสรรเผื่อก าไรสะสมไว ้เพ่ือส ารองใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน และรองรับการขยายธุรกิจต่อไป ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 91,679,519 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 และการจ่ายปันผล ตามท่ี
เสนอต่อท่ีประชุม 

วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ และพจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั กรรมการซ่ึงครบวาระการด ารง
ต าแหน่งและมีส่วนไดเ้สียไม่ควรอยูใ่นท่ีประชุม จึงขอใหก้รรมการท่ีเก่ียวขอ้งออกจากห้องประชุมจนกวา่ท่ีการพิจารณาวาระน้ี
จะแลว้เสร็จ  

ประธานฯ กล่าวว่า บริษทัฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทัเชิญให้ผูถื้อหุ้นส่งรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีการเสนอรายช่ือเขา้มาถึงบริษทั 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 กรรมการท่ีออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งทีอ่อกตามวาระ ต าแหน่งทีจ่ะกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

(1)  นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ กรรมการ 

(2)  นายประวทิย ์เตชะวจิิตร์ กรรมการ กรรมการ 
(3)  นายชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ทั้งน้ี นายไพศาล พิพฒันกลุ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลวนัท่ี 1 เมษายน 
2560 และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการของนายไพศาล พิพฒันกุล เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ท าให้คณะกรรมการบริษทัไม่
สามารถแต่งตั้ งบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งแทนได้ เวน้แต่จะได้รับการแต่งตั้ งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามนัยมาตรา 75 แห่ง
พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นายณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการเขา้ใหม่ และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
แต่งตั้ง นายชินวฒัน์ อศัวโภคี ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ อีกวาระหน่ึง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่โดยท่ีการพิจารณาลงคะแนนจะลงเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(ร้อยละ) 

(1) นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
(2) นายประวทิย ์เตชะวจิิตร์ 91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

(3) นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

(4) นายณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ   91,679,919 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ประวทิย ์เตชะวจิิตร์ และนายชินวฒัน์ อศัว
โภคี ท่ีออกตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ทั้งน้ีนายชินวฒัน์ อศัวโภคีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งนายณรงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการใหม่ 

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ กล่าววา่ เน่ืองจากประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดล้าออกไดล้าออกจากต าแหน่ง จึง
ขอใหเ้ลขานุการบริษทัน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปี 
2560 ควรจะเท่ากบัปี 2559 และปี 2558 ให้สอดคลอ้งกบัระดบัเงินปันผลของผูถื้อหุ้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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 2559 ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 

2,190,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัจ านวนท่ีอนุมติัของปี 2558 และปี 2557 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัการจ่ายเงินปันผลของผูถื้อ
หุ้น โดยให้คณะกรรมการน าไปจดัสรรกนัเอง ทั้งน้ีประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสสูงกว่า
กรรมการในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับเงินโบนสักรรมการในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงเท่ากบั ในปี 2558 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เช่นกนั  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 91,679,921 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัเงินโบนสัและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีเลขานุการบริษทัเสนอ 

วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ีคุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด

ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทันบัตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 1 ปี โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ

ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใดและบดัน้ีผูส้อบบญัชี

ดงักล่าวไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เพื่อ

ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ผลการปฏิบติังาน ทกัษะความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะไดรั้บ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึง
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีแห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั
ประจ าปี 2560 ดงัน้ี 

1. นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ 

2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 หรือ 

3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523  

โดยก าหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ซ่ึงก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษทัประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 1,250,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เท่ากบั 1,050,000 
บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานดงักล่าว 

เม่ือไม่มีค าถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 91,679,921 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้แต่งตั้งนายณรงค ์พนัตาวงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 
แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2560 โดยค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 เป็นเงิน
จ านวน 1,250,000 บาท 

วาระที ่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ าเนินมาจนครบทุกวาระแลว้และไม่มีวาระอ่ืนเพ่ือพิจารณา จากนั้น
จึงสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซ่ึงผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้: คุณวตัสนัต ์พงศว์ราภา สอบถามวา่ เพราะเหตุใด อตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 จึงมีอตัราการจ่าย
ปันผลเท่ากบัปี 2558 ทั้งท่ีในปี 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิเพ่ิมมากกวา่ปีก่อนๆ  

กรรมการผูจ้ดัการ: กรรมการผูจ้ดัการ กล่าววา่ บริษทัฯ มีฐานะทางการเงินท่ีแข่งแกร่งมาก เน่ืองจากไม่มีหน้ีระยะยาว ท า
ใหบ้ริษทัฯ มีก าไรสะสมเหลืออยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยบริษทัฯ มีนโยบายมองหาโอกาสท่ีจะลงทุนขยาย
ธุรกิจเพ่ิมเติม จึงกนัส ารองผลก าไรไวส่้วนหน่ึง เพื่อท่ีจะสามารถน าไปลงทุนไดเ้ม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม
โดยไม่เป็นภาระทางการเงินใหก้บับริษทั อยา่งไรก็ตาม การลงทุนจะตอ้งพิจารณาแลว้วา่เกิดประโยชน์
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กบับริษทัในระยะยาว และบริษทัสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบกบัการด าเนินงานของ
บริษทัได ้

ประธานกรรมการฯ: ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมวา่ ประวติัการจ่ายปันผลท่ีผา่นมาอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกนัทุกปี โดยมีอตัราการ
จ่ายปันผลท่ีสม ่าเสมอและสอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และส าหรับก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
นั้น เป็นผลมาจากอานิสงคข์องราคาน ้ ามนัในตลาดโลก โดยน ้ ามนัเป็นวตัถุดิบของบริษทั ซ่ึงในอนาคต
หากราคาน ้ ามนัในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน อาจเป็นผลใหบ้ริษทัฯ จ าเป็นท่ีจะตอ้งจ่ายปันผลในอตัราท่ี
ลดลง ซ่ึงก็จะท าให้เกิดค าถามกบันกัลงทุนข้ึนอีก ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายการจ่ายปันผลในอตัรา
ใกลเ้คียงกนัทุกปี โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ได้มองหาโอกาสท่ีจะลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
จะตอ้งพิจารณาเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัไม่ลงทุนไปตามกระแสนิยมในแต่ละช่วง และ
บริษทัฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศดว้ย โดยจะเห็นไดว้า่ ในปีน้ีรายไดจ้ากการ
ขายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนหน่ึงมาจากตลาดออสเตรเลีย ซ่ึงบริษทัฯ พยายามขยายตลาดไปยงัประเทศอ่ืนๆ ดว้ย  
เพ่ือสร้างการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีแนวโนม้ตลาดผูบ้ริโภคในประเทศไม่เติบโตมากนกั และ
หากปีน้ีสหรัฐอเมริกาปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอีก 2 คร้ัง ก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยดว้ย
เช่นกนั  บริษทัฯ จึงเห็นควรให้กันส ารองผลก าไรไว ้เพ่ือท่ีจะสามารถน าไปลงทุนได ้เม่ือถึงเวลาท่ี
เหมาะสม  

ผูถื้อหุน้: คุณมนตช์ยั อุดมหิรัญ สอบถามวา่ ในปี 2560 บริษทัฯ จะสามารถรักษาระดบัอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross 
Profit Margin) ไดเ้ท่ากบัปี 2559 หรือไม่ และการบริหารเงินสดในกองทุนรวมส าหรับปี 2560 จะ
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 อีกหรือไม่ 

ประธานกรรมการฯ: ประธานฯ กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ของบริษทั คือ ความผนั
ผวนของราคาน ้ ามนัในตลาดโลก ท่ีจะกระทบต่อตน้ทุนขาย ประกอบกบัการปรับมาตรฐานการบญัชี
ตามผูส้อบบญัชีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงทางผูส้อบบญัชีสามารถช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมได ้
ส าหรับการบริหารเงินสดในกองทุนรวมเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งระมดัระวงั เน่ืองจากปัจจุบนัทิศทางการไหล
ของแหล่งเงินทุนยงัมีความไม่แน่นอน และความผนัผวนของค่าเงินบาทท่ีจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน
ของบริษทับา้งบางส่วน ทั้งน้ีทางคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้นโยบายกบัทางฝ่ายบริหารไปแลว้ ดงันั้น
ขอใหท้างผูจ้ดัการฝ่ายการเงินช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน: ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน กล่าวเพ่ิมเติมวา่ การคดัเลือกกองทุนรวม บริษทัฯ จะเนน้เร่ืองความปลอดภยัของ
เงินตน้เป็นหลกั ดงันั้นฝ่ายบริหารจะพิจารณากองทุนท่ีมีระดบัความเส่ียงต ่าซ่ึงลงทุนในตราสารหน้ี 
ส าหรับการรักษาระดบัอตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)  นั้น ปัจจยัความผนัผวนของราคา
น ้ ามนัจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนขายของบริษทั กล่าวคือ หากราคาน ้ ามนัในตลาดโลกมีความผนัผวน 
จะท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) ไดรั้บผลกระทบบา้งบางส่วน  

ผูถื้อหุน้: คุณณฐัชวฒัน์ วงศชิ์นศรี สอบถามวา่ ตน้ทุนน ้ ามนัมีสดัส่วนเป็นร้อยละเท่าไรของตน้ทุนวตัถุดิบ 
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ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน: ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน กล่าวว่า ตน้ทุนน ้ ามนัมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 ของตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด 
โดยวตัถุดิบท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยสารออกฤทธ์ิเขม้ขน้ (Active Technical Materials) สาร
ท าละลาย (Solvent) และบรรจุภณัฑ ์  

ผูถื้อหุน้: คุณณัฐชวฒัน์ วงศ์ชินศรี กล่าวว่า จากการท่ีบริษทัได้กนัส ารองผลก าไรของบริษทัไวส่้วนหน่ึง เพ่ือ
น าไปลงทุนนั้น จึงอยากสอบถามวา่ บริษทัฯ มีแนวทางท่ีจะลงทุนในผลิตภณัฑอ่ื์นๆ หรือขยายตลาด
ต่างประเทศ หรือเพ่ิมตวัแทนจ าหน่าย อีกหรือไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการ: กรรมการผูจ้ดัการ กล่าววา่ ตามท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดก้ล่าวมานั้น บริษทัฯ มีแนวทางด าเนินการอยู ่ซ่ึงในปี 
2559 บริษทัฯ ไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่  และมีการขยายพ้ืนท่ีไปยงัตลาดต่างประเทศ ซ่ึงแต่ละประเทศมี
อุปสรรคแตกต่างกนั อีกทั้งมีการขยายสินคา้ไปยงักลุ่มเคมีเกษตร ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากน้ี 
การพิจารณาการควบกิจการ บริษทัฯ ก็มีแผนท่ีจะด าเนินการแต่การตดัสินใจดงักล่าวตอ้งใชร้ะยะเวลา
และเป็นไปอยา่งรอบคอบ   

ผูถื้อหุน้: คุณณฐัชวฒัน์ วงศ์ชินศรี สอบถามวา่ ในปี 2560 บริษทัฯ มีการตั้งเป้าหมายสัดส่วนยอดขายของตลาด
ต่างประเทศกบัยอดขายรวมคิดเป็นร้อยละเท่าไร และ มีการตั้งเป้าหรือไม่วา่ บริษทัจะเนน้ขยายตลาด
ไปยงัประเทศใด  

กรรมการผูจ้ดัการ: กรรมการผูจ้ดัการ กล่าววา่ ในปี 2559 บริษทัฯ มียอดขายในตลาดต่างประเทศประมาณ 160 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดขายทั้งหมด ซ่ึงในปี 2560 บริษทัฯ ตั้งเป้ายอดขายของตลาดต่างประเทศ
ประมาณร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัยอดขายทั้งหมดโดยบริษทัฯ จะมุ่งเนน้ไปท่ีตลาดประเทศออสเตรเลีย, 
ประเทศพม่า และประเทศเวยีดนามเป็นหลกั   

ผูถื้อหุน้: คุณณัฐชวฒัน์ วงศ์ชินศรี สอบถามวา่ บริษทัฯ มีแผนจะเพ่ิมตวัแทนจ าหน่ายส าหรับตลาดในประเทศ
หรือไม่ และภูมิภาคใดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะสามารถขยายพ้ืนท่ีการขายเพ่ิมไดอี้ก 

กรรมการผูจ้ดัการ: กรรมการผูจ้ดัการ กล่าววา่ ในปี 2559 บริษทัฯ มีการเพ่ิมตวัแทนจ าหน่ายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จ านวน 2 ราย ส าหรับแผนการทบทวนและพิจารณาตวัแทนจ าหน่าย รวมทั้งการจดัสัดส่วนพ้ืนท่ีการ
ขาย อยูร่ะหวา่งการพิจารณาซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จในคร่ึงปีแรกของปี 2560    

ผูถื้อหุน้: คุณณัฐชวฒัน์ วงศ์ชินศรี สอบถามวา่ อตัราก าลงัการผลิตของโรงงานในปัจจุบนัคิดเป็นร้อยละเท่าไร 
และบริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะขยายสายการผลิตเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการ: กรรมการผูจ้ ัดการ กล่าวว่า ปัจจุบนับริษทัมีอตัราก าลงัการผลิตโดยรวมอยู่ท่ีร้อยละ 80 แต่ส าหรับ

สายการผลิตสินคา้สเปรยก์ าจดัแมลงมีอตัราก าลงัการผลิตเกือบเต็มก าลงัการผลิตแลว้ อย่างไรก็ตาม 

ฝ่ายบริหารยงัสามารถบริหารจดัการในเร่ืองของก าลงัการผลิตได ้โดยการเพ่ิมการท างานล่วงเวลาและ

การเพ่ิมกะ   
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ผูถื้อหุน้: คุณณฐัชวฒัน์ วงศชิ์นศรี สอบถามวา่ บริษทัฯ ไดป้ระมาณการยอดขายไวเ้ท่าไร จึงจะพิจารณาตดัสินใจ

ขยายการผลิต  

ประธานกรรมการฯ: ประธานฯ กล่าวว่า เม่ือ 2-3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ได้สร้างอาคารโรงงานเพ่ิมข้ึนซ่ึงได้ด าเนินการ

เรียบร้อยแลว้ แต่ยงัไม่มีการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัร  เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้วา่การลงทุน

ขยายโรงงานการผลิตนั้น ยงัไม่มีความจ าเป็นเท่าท่ีควร เพราะยอดขายของบริษทั 2 ปีท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน

เพียงเล็กน้อย ดังนั้ นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ชะลอการลงทุนโครงการน้ีออกไปก่อน 

นอกจากน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ ด าเนินการผลิตเพียงกะเดียว ซ่ึงยงัคงสามารถเพ่ิมกะไดอี้ก ทั้งน้ีทางฝ่าย

บริหารสามารถเพ่ิมยอดขายไดเ้ตม็ท่ี โดยท่ีค่าใชจ่้ายท่ีจะเพ่ิมข้ึนไม่มีนยัส าคญั  

ผูถื้อหุน้: คุณวตัสันต ์พงศ์วราภา กล่าววา่ ในการมาประชุมในวนัน้ี ท าให้ไดรั้บความรู้ และทราบรายละเอียด

เพ่ิมข้ึนในเร่ืองแนวทางการลงทุนขยายโรงงานการผลิต พร้อมทั้งเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลเทียบเท่า

กบัปีก่อน ท าใหส้ามารถน าขอ้มูลมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจวา่ควรถือหุน้บริษทัน้ีต่อหรือไม่  
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 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้คิดเห็นใดแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุม

ผูถื้อหุน้ในวนัน้ี บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควร จึงขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ณ บดัน้ี 

ปิดประชุม เวลา 11.15 น. 

 

 

 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

 (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

 

 

 

ลงนาม……………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 

             (นายประวทิย ์เตชะวจิิตร์) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงนิ ประจ าปี 2560 
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 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
(เอกสารประกอบการวาระท่ี 5) 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ ดร. วชิิต แยม้บุญเรือง 

วนั/เดือน/ปีเกิด 3 กมุภาพนัธ์ 2484 

อาย ุ 76 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 5 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (26 เมษายน 2555) 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาเอก School of Public and International Affairs, University of  Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อบรม/สมัมนา- - ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) 2/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 15/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 
 - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 51/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประวติัการท างาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษทั บีเอม็พี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  
 - ประธานกรรมการ บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษทั จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน   4 แห่ง 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   ไม่มี 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือใน
ระยะ 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 
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ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา                 ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุม  ไม่มี 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 
วนั/เดือน/ปีเกิด 26 มีนาคม 2487 

อาย ุ 74 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  13 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (18 มีนาคม 2547)  
วฒิุการศึกษา - MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
 - ปริญญาตรี มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
อบรม/สมัมนา- - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประวติัการท างาน - ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd 
 - กรรมการ บริษทั ทีโอเอ-ชูโกก ุเพน้ท ์จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั ปิง สุรวงศ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั ส าเพง็ ซุปเปอร์สโตร์ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั ทาคาตะ-ทีโอเอ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 6 แห่ง 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา ไม่มี 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายนรินทร์ ตรีสุโกศล 

วนั/เดือน/ปีเกิด 29 สิงหาคม 2525 

อาย ุ 35 ปี   

การถือหุน้ในบริษทั 3,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.00 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมการ และผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพาณิชย ์

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 7 เดือน นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (1 เมษายน 2560) 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย   
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
อบรม/สมัมนา - Export Business and Processes  

ประวติัการท างาน - ท่ีปรึกษา บริษทั อีเก้ิลกอลฟ์ จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา ไม่มี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
(เอกสารประกอบการวาระท่ี 7) 

 
ข้อมูลประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   3930 

ต าแหน่ง   หุน้ส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   31 ปี 

ประวติัการศึกษา   - ปริญญาโท ดา้นการจดัการจากสถาบนัธุรกิจศศินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาการบญัชี จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 
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ข้อมูลประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   5874 

ต าแหน่ง   หุน้ส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   20 ปี 

ประวติัการศึกษา   - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

   - ปริญญาตรี สาขาบญัชี จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 
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ข้อมูลประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   5730 

ต าแหน่ง   หุน้ส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   20 ปี 

ประวติัการศึกษา   - ปริญญาโท สาขาบญัชี จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   - ปริญญาตรี สาขาบญัชี จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

การมอบฉันทะ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก และ ข) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้เพื่อผูถื้อหุ้น
ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตวัเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทัฯ คือ 
(1) นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) นายวิชิต แยม้บุญเรือง 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (3) นายชินวฒัน์ อศัวโภคี ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยผูถื้อหุ้นสามารถกรอกรายช่ือกรรมการผูรั้บ
มอบฉนัทะตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 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 2561 
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่23 เมษายน 2561 

 

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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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ   58 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  397 ซอยหมู่บา้นปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็น 0.00% 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัวร์ุสเตอร์โพลีเทคนิค เมืองวร์ุสเตอร์ รัฐแมสซาซูเซตส์  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี 
ประวติัการท างาน - ประธานกรรมการ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก  
- 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  ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
 - วาระท่ี 6  ไม่มี 
 - วาระท่ี 7 ไม่มี 
 - วาระท่ี 8 ไม่มี 
 - วาระท่ี 9  ไม่มี 
 - วาระท่ี 10  ไม่มี 
 - วาระท่ี 11 ไม่มี 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ ดร. วชิิต แยม้บุญเรือง 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 76 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  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- 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 และกรรมการอิสระ บริษทั บีเอม็พี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  
 - ประธานกรรมการ บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษทั จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
 - วาระท่ี 1  ไม่มี 
 - วาระท่ี 2  ไม่มี 
 - วาระท่ี 3  ไม่มี 
 - วาระท่ี 4  ไม่มี 
 - วาระท่ี 5  มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
 - วาระท่ี 6  ไม่มี 
 - วาระท่ี 7 ไม่มี 
 - วาระท่ี 8 ไม่มี 
 - วาระท่ี 9  ไม่มี 
 - วาระท่ี 10  ไม่มี 
 - วาระท่ี 11 ไม่มี 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 43 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 138/13 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็น 0.00% 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท นิติศาสตร์(ภาษีอากร) มหาวทิยาลยั วอชิงตนั 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวติัการท างาน - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 
 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า
 ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั, 
 บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั และบริษทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั 
ต าแหน่งงานในปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
 - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั ฮนัตนั แอนด ์วลิเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
 - วาระท่ี 1  ไม่มี 
 - วาระท่ี 2  ไม่มี 
 - วาระท่ี 3  ไม่มี 
 - วาระท่ี 4  ไม่มี 
 - วาระท่ี 5  ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
 - วาระท่ี 6  ไม่มี 
 - วาระท่ี 7 ไม่มี 
 - วาระท่ี 8 ไม่มี 
 - วาระท่ี 9  ไม่มี 
 - วาระท่ี 10  ไม่มี 
 - วาระท่ี 11 ไม่มี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
 

นิยามกรรมการอสิระ 

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

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

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

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

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

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

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

(ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

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

คณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
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 



41 
 

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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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 


