
 
 

 
 

 
ท่ี 03/2561 

 วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการบริษทัเร่ืองการจ่ายเงินปันผล แต่งตั้ งกรรมการใหม่ การเปล่ียนช่ือบริษทั การเปล่ียนแปลง
 วตัถุประสงค ์หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทั และการก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 
 (แกไ้ข 2) 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ไดมี้มติ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) ให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือน าเสนอขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ต่อไป ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 
เดือนแรกของปี 2560 ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 จึงยงัคงตอ้งจ่าย
ส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 อีกในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ ในการน้ี บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2561  

2. แต่งตั้งนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงของนายพฒันา สุ
คนธรักษ ์ท่ีไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ เน่ืองจากไม่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
โดยใหน้ายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องนายพฒันา สุคนธรักษ ์ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป 

3. ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
ประจ าปี 2561 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอ่ืน  ตามเดิมอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งทีอ่อกตามวาระ ต าแหน่งทีจ่ะกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
(1)  ดร. วชิิต แยม้บุญเรือง กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ   กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ   
(2)  นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ กรรมการ 
(3)  นายนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมการ กรรมการ 

  



 
 

 
 

4. ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ประจ าปี 2561 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- - 20,000 20,000 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งส้ินใหจ่้ายในอตัราไม่เกิน 3,346,000 บาท 
5. ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2561 ดงัต่อไปน้ี 
  1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ  
  2. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ  
  3. นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 

  แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนใดคนหน่ึงตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2561 และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 1,300,000 บาท 

6. ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติั 
  6.1 การเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัฯ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ จาก “บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)” 

(“Sherwood Chemicals Public Company Limited”) เป็น “บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)” (“Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited”) โดยยงัคงใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์“SWC” 
เช่นเดิม  และเปล่ียนแปลงดวงตราของบริษทัฯ  

  6.2 เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  
  เพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 ขอ้ (28) ท าการซ้ือ ขาย ผลิต สัง่เขา้มาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซ่ึงสินคา้อุปโภคบริโภค

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

ส่ิงซกัลา้งต่าง  ของใช้เก่ียวกบัเด็ก ผา้ออ้มส าเร็จรูปของเด็กและผูใ้หญ่และผา้อนามยัทุกชนิด ผา้กอซ ส าลี ตลอดจน
เวชภณัฑท์ุกชนิด 

ข. เคร่ืองบริโภคทั้งปวง อาทิเช่น นม ลูกอม ลูกกวาด ไอศกรีม ขนมขบเค้ียว หมากฝร่ัง ช๊อกโกแลต ขนมปัง คุกก้ี เคก้ และ
ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ดท่ี คลา้ยกนัทุกชนิดทุกลกัษณะ รวมทั้งหีบห่อและบรรจุภณัฑข์องสินคา้ต่าง  

ค.  เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ทุกประเภท น ้าหวานบรรจุขวด ไซรัป น ้าอดัลม ชา ชานม ชาเขียว เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ประเภท
และชนิดต่าง  รวมทั้งวตัถุท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองด่ืมดงักล่าวน้ี 



 
 

 
 

ง.  ยา ยารักษาโรค สมุนไพร เวชภณัฑ ์เคมีภณัฑท์ุกชนิด รวมทั้ง เคร่ืองส าอางทุกชนิด เคร่ืองประทินผิว อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เสริมความงาม ผลิตภณัฑเ์พ่ือการดูแลรักษาส่วนตวั ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภท บ ารุงร่างกาย ผิวพรรณ 
และอ่ืน  

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

ตามวตัถุประสงคข์องบริษทั  นอกนั้นให้ติดต่อซ้ือขายและด าเนินการทุกประการเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีตอ้งการในการผลิตสินคา้
ดงักล่าวและแปลงและปรุงแต่งวตัถุดิบนั้นให้เป็นผลิตภณัฑต่์าง  อนัเป็นผลสืบเน่ืองกบัผลิตภณัฑน์ั้น 

 ขอ้ (30)  การประกอบธุรกิจขายสินคา้ตามวตัถุประสงคท์ั้งหมดของบริษทั ผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์ ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต 
ทุกประเภท 

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

ด าเนินงานส่วนหน่ึงส่วนใด หรือทั้งหมดของกิจการอ่ืน  และเพ่ือหาผลประโยชน์โดยซ้ือหุ้นของห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทั
จ ากดั หรือบริษทัมหาชนอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร 

 ขอ้ (33) ติดต่อหน่วยราชการ เทศบาล ทอ้งถ่ิน และเจา้พนกังานหรือเจา้หน้าท่ี เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิทธ์ิ ใบอนุญาต สิทธิใน
เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สัมปทานหรือสิทธิพิเศษซ่ึงจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้บรรลุวตัถุท่ี
ประสงคข์องบริษทั 

 ขอ้ (34) ด าเนินกิจการเป็นนกัเคมี ผูข้ายยา ผูท้  าเคร่ืองหอม ผูท้  าน ้ ามนัและสี ผูส้ั่งของเขา้ ผูผ้ลิตและผูค้า้เคร่ืองยา เคร่ือง
เคมีอุตสาหกรรม วตัถุและการเตรียมอ่ืน  ตามสิทธิประดิษฐกรรมท่ีจดทะเบียน เคร่ืองขดัเงา ยาฆ่าแมลง เคร่ืองดบักล่ิน 
น ้ามนัหล่อล่ืน ข้ีผ้ึง ส่ิงผสมน ้ามนั สี สีผง น ้ามนัซกัเงา ผูท้  าและผูค้า้เคร่ืองยาต ารับพิเศษทุกชนิด 

 ขอ้ (35) ด าเนินกิจการของผูผ้ลิตและผูค้า้ หีบ กล่อง กระป๋อง ขวด ภาชนะ และส่ิงใช้บรรจุทุกชนิด รวมทั้งส่ิงบรรจุกบั
ผลิตภณัฑแ์อโรโซล 

 ขอ้ (36) ด าเนินกิจการให้มีกระแสฟ้า และน ้ าประปา หรือน ้ าบาดาล ข้ึนในกิจการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบ
กิจการน ้าประปา หรือน ้าบาดาล หรือขาย หรือจ าหน่าย ดว้ยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงกระแสไฟฟ้า และน ้าประปา หรือน ้ าบาดาล ท่ีจดัให้
มีข้ึนหรือ ท่ีไดรั้บสมัปทานนั้น ตลอดจนซ้ือขายเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง  ส าหรับการไฟฟ้าและการประปา 

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

6.3 แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. และ ขอ้ 3. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัฯ  
  6.4 ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และ ขอ้ 60. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัฯ และ ขอ้ 36 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 และมีรายละเอียดของขอ้บงัคบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นดงัน้ี 



 
 

 
 

 
ขอ้ ขอ้บงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัท่ีเสนอใหแ้กไ้ขใหม่ 
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 ้แตต่อ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี
ให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) 
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน  รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบั
ไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือ
ว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 



 
 

 
 

โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการ
จดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อ 39 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้น
ใหแ้ก่บริษทั 

 
7.  ก าหนดให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปร๊ิน

เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้วนัท่ี 9 มีนาคม 2561 เป็นวนัให้
สิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  

ทั้ งน้ี บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ งเอกสารท่ีจ าเป็นต่าง   ให้กับผูถื้อหุ้นในล าดับต่อไปและ
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเร่ิมเผยแพร่ให้แก่ผูถื้อหุ้นบน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  www.sherwood.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 เป็น
ตน้ไป ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีมีวาระการประชุมคือ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
วาระท่ี 4  พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนช่ือบริษทั 

 วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั 
 วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
 วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั 

วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน  (ถา้มี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
ผูมี้อ านาจลงนาม 


