
 
 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 
บริษทั เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในวนัพุธที ่20 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 10:00 น.  
ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์  

เลขที ่905 หมู่ที ่6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 



1 
 

  
 
 วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  
2. สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) 
3. สรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) 
4. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 
5. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม และการออก 

เสียงลงคะแนนในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562  
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ ข (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข)  
7. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
8. นิยามกรรมการอิสระ 
9. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ในวนั
พุธท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 10:00 ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรี
นครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการ
แกไ้ขตราประทบัของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหบุ้คคลไป
ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขตราส าคญัของบริษทั ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และไดใ้หอ้ านาจในการแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย ซ่ึงนายทะเบียนได้
อา้งอิงตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 11 (3) ไดก้ าหนดให้ตราประทบัของบริษทัจะตอ้งแสดงช่ือบริษทัไวใ้น
ดวงตรา ดว้ยเหตุผลดงักล่าวบริษทัจึงตอ้งด าเนินการแกไ้ขตราประทบัของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งตามค าสั่งของนายทะเบียน
ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วาระที ่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
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ตราประทบัทีไ่ด้รับการอนุมตัใินการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ตราประทบัทีแ่ก้ไข ตามค าส่ังของนายทะเบียน
ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย 

 
 
 
 
 

 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การแกไ้ขตราประทบัของบริษทัท่ีถูกตอ้งตามค าสั่งของนายทะเบียนภายใตข้อ้ก าหนดของ
กฎหมายลงในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงบริษทัไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้น 
และไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ (รายละเอียดรายงานการประชุม ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และเป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนภายใต้
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 11 (3) ดงักล่าว จึงเห็นสมควรให้
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษทั จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุน้
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซ่ึงการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวน้ี้จะไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัเปล่ียนแปลงไปแต่อยา่ง
ใด รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นบริษทั (Fundamental Value) และไม่ส่งผลกระทบในทางลบ (Dilution 
Effect) ต่อผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก่อน การเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้ท่ีตราไว ้

หลงั การเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้ท่ีตราไว ้

1. ทุนจดทะเบียน (บาท) 150,000,000 150,000,000 
2. ทุนท่ีออกและช าระแลว้ (บาท) 150,000,000 150,000,000 
3. มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท หุน้ละ 0.50 บาท 
4. จ านวนหุน้ (หุน้) 150,000,000 300,000,000 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั จากหุน้ละ 1.00 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 
บาท 

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท 
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การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัดงักล่าว จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ดงัน้ี 
 ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน  150,000,000 บาท  (หน่ึงร้อยหา้สิบลา้นบาทถว้น) 

  แบ่งออกเป็น  300,000,000 หุน้  (สามร้อยลา้นหุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ  0.50 บาท   (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น   

  หุน้สามญั  300,000,000 หุน้  (สามร้อยลา้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้   (           -           ) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าว 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัมีความประสงคท่ี์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์
ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) ในจ านวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (ค  านวณจากมูล
ค่าท่ีตราไวใ้หม่) โดยบริษทัจะเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวก่้อน แลว้จึงจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั ในการค านวณสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการ
ค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 จะมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และมีราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1.00 บาท 
ต่อหุน้  

 วตัถุประสงคใ์นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางดา้นการเงินของบริษทั เพ่ือใหบ้ริษทัมีความยดืหยุน่ทางการเงินในการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพ่ือส ารองเงิน
ไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 1 (SWC-W1) 
ในจ านวนไม่เกนิ 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
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ในการน้ี บริษทัก าหนดใหว้นัท่ี 8 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  SWC-
W1 (Record  Date) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 
1 (SWC-W1) ในจ านวนไม่เกิน  150,000,000  หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาท และใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจ ให้มีอ านาจ
ในการพิจารณาและก าหนด หรือแกไ้ขเพ่ิมเติม หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (สรุปสาระส าคญัของใบส าคญั
แสดงสิทธิ SWC-W1 ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัมีความประสงคท่ี์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั เชอร์
วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ESOP-W1) จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย (ค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่) 
โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษทัจะเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวก่้อนแลว้จึงจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ของบริษทั 
โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้น
สามญั 1 หุน้ และมีราคาใชสิ้ทธิ 7 บาท ต่อหุน้  

 วตัถุประสงค์ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้ งความทุ่มเทในการ
ปฏิบติังานของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน ในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษทั และเพ่ือเป็น
แนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อบริษทัให้ท างานกบัองค์กรอยา่งต่อเน่ือง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่
บริษทั เพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) ในจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 7 
บาท และใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจ ให้มีอ านาจในการพิจารณาและ
ก าหนด หรือแกไ้ขเพ่ิมเติม หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-
W1 ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท คร้ังที ่1 (ESOP-W1) ในจ านวนไม่เกนิ 15,000,000 หน่วย  
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัมีแผนท่ีจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  ดงัท่ีกล่าวมาในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ และ มีแผนท่ีจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W1 ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ดงัท่ีกล่าวมาในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 82,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 165,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 82,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 165,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (รายละเอียดการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 82,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 165,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามวาระท่ี 6 บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งท าการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุน
จดทะเบียนของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 
 ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน  232,500,000 บาท  (สองร้อยสามสิบสองลา้นหา้แสนบาทถว้น) 

  แบ่งออกเป็น  465,000,000 หุน้  (ส่ีร้อยหกสิบหา้ลา้นหุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ  0.50 บาท   (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น   

  หุน้สามญั  465,000,000 หุน้  (ส่ีร้อยหกสิบหา้ลา้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้   (           -           ) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระที ่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 82,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 165,000,000  
หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (SWC-
W1) ในจ านวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  บริษทัจึงเห็นควรจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  (SWC-W1) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ตามท่ีเสนอ และให้คณะกรรมการบริษทั หรือ 
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจ ให้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนด หรือแกไ้ขเพ่ิมเติม หลกัเกณฑ ์
ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  บริษทัจึงเห็นควรจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจดัสรรให้แก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ตามท่ีเสนอ และให้คณะกรรมการบริษทั 
หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจ ให้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนด หรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
  

วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท (SWC-W1) 

วาระที ่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท คร้ังที ่1 (ESOP-W1) 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการขยายธุรกิจในโครงการต่างๆ ของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยไม่ไดมุ่้งเน้นเฉพาะธุรกิจเคมีภณัฑ์เพียงอย่างเดียว จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแกไ้ข
เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 เพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ขอ้ (38) ท าการค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัท่ีจะ
ด าเนินต่อไปในอนาคต 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั บริษทัจึง
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ โดยให้ยกเลิก
ขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 
 ขอ้ความเดิม  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 37 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ 

 ขอ้ความใหม่  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 38 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ 

 ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนภายใต้
ขอ้จ ากดัของกฎหมาย โดยท่ีไม่กระทบในสาระส าคญัของการแกไ้ขดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทั 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท 

วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ 



8 
 

 

 

 
  
 
 
บริษทัขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะ

แต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือ
มอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย 
ณ สถานท่ีประชุมก่อนการเร่ิมประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั (ดงัมีรายช่ือและ
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) และบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

อน่ึง  บริษทัไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 25 มกราคม 2562 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2562  
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
         โดยค าสัง่ประธานกรรมการ 

  
  
 
 (นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
                           เลขานุการบริษทั 

  

วาระที ่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ของ 
บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

  ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 
 เวลา 10.00 น. - 11.15 น. 
 ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยเลขานุการบริษทักล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ี
ได้มาเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ งกล่าวแนะน าคณะกรรมการผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้ งผูส้อบบัญชี
ประกอบดว้ย  

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

   ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4. นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 
5. นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 
6. นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล   กรรมการ และผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการสายพาณิชย ์

8. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ   กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร และเลขานุการบริษทั  
(หมายเหตุ สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด) 

กรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 
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ผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ผู้บริหารบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสาธิต จิรกลุสมโชค  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
2. นายคมสนั เมธาวภิาส    ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
3. นายอนุสรณ์ เดชอคัราช   ผูอ้  านวยการฝ่ายขายตวัแทนจ าหน่าย 

4. นายชาญเดช ป้ันตระกลู  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้ร่วม
ประชุมรวมทั้ งส้ิน 141 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง  23 ราย และรับมอบฉันทะ 118 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้ งส้ินจ านวน 
115,182,423 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.79 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ประธานฯ จึงกล่าวเร่ิมการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะตอ้งลงมติใน
แต่ละวาระดงัน้ี 

 - ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งดูแลการออกเสียงใหต้รงตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะใหถู้กตอ้ง 
 - ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่(หน่ึงหุน้ หน่ึงเสียง)  
 - ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดใ้นใบลงคะแนนท่ีไดรั้บ 
 ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร 
 - การเก็บบตัรลงคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออก
 เสียง ในแต่ละวาระ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว การค านวณคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะส่วนท่ี
 ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือวา่ เห็นดว้ย และจะสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุม
 รับทราบ 
 - ในทุกระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอใหย้กมือ เม่ือ
 ประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอใหแ้ถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยวา่ เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะช่ือใด แลว้จึงเสนอ
 ความเห็นหรือค าถามต่อไป  

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ชิญท่ีผูส้อบบญัชี คุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบความโปร่งใสของการลงคะแนน
เสียง 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระ และช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ โดยไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์
ของบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระและช่ือ
บุคคลเป็นกรรมการบริษทั ดงันั้นประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28
เมษายน 2560 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงไม่มีผูถื้อ
หุ้นเสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,364,022 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2560 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานหลกัของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,385.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 150.22 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 12.16 เน่ืองจากยอดขายของผลิตภณัฑใ์หม่, การกระจายสินคา้ไปยงัหา้ง Modern Trade และร้านสะดวกซ้ือท่ีดีข้ึน โดยมี
รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑก์ลุ่มรักษาเน้ือไม ้จ านวน 118.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.56 ของรายไดจ้ากการขาย รายได้
จากผลิตภณัฑก์ลุ่มก าจดัแมลง จ านวน 1,032.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.52 ของรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากผลิตภณัฑ์
กลุ่มท าความสะอาด จ านวน 192.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.93 ของรายไดจ้ากการขาย และรายไดจ้ากผลิตภณัฑก์ลุ่ม
อ่ืนๆ จ านวน 41.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.99 ของรายไดจ้ากการขาย 

ส าหรับตน้ทุนขายหากเปรียบเทียบกบัยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 62.31 และเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อย
ละ 61.44 ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากราคาน ้ ามนัและราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัมีการจดัโปรโมชัน่รายการแถมสินคา้
พ่วงกับสินคา้ปกติเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จ านวน 522.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.77 
ค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 196.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 16.78 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าโฆษณา และการจดักิจกรรมส่งเสริม
การขาย เพ่ือโปรโมทสินคา้ใหม่ และกระตุน้การขายในตลาดต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายในการบริหารใชไ้ป 106.28 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 1.42 ลา้นบาท เป็นผลจากจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต  ท าให้บริษทัฯ มีก าไร
ก่อนภาษี จ านวน 222.48 ลา้นบาท และค านวณภาษีท่ีอตัราร้อยละ 20 เป็นจ านวน 43.33 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีก าไรสุทธิ
ส าหรับปี 2560 เท่ากบั 179.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 22.70 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 12.93 
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ส าหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1,095.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
154.49 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 768.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 163.69 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดมียอดรวม 233.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 97.82 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวมีจ านวน 164.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
61.35 ลา้นบาท เป็นการบริหารเงินสภาพคล่องส่วนเกิน ลูกหน้ีการคา้มียอดคงเหลือ 165.22 ลา้นบาท ลดลง 3.80 ลา้นบาท 
เน่ืองจากการปรับลดเครดิตเทอมของลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายรายหน่ึง สินคา้คงเหลือมียอดรวม 185.10 ลา้นบาท ลดลง 6.24 ลา้น
บาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมี 327.13 ลา้นบาท ลดลง 9.20 ลา้นบาท โดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 8.56 ลา้นบาท จากค่า
เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 0.68 ลา้นบาท จากค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรม ERP 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมียอดรวม 215.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 30.18 ลา้นบาท เป็นผลมาจาการสั่งซ้ือวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือป้องกนัวตัถุดิบขาดสตอ๊ก ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายมียอดรวม 22.89 ลา้นบาท เป็นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี
หลงัท่ีรอไปช าระภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ส าหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีจ านวน 18.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.87 
ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นมียอดรวม 829.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 112.05 ลา้นบาท มาจากก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2560 
จ านวน 179.55 ลา้นบาท หกัจ่ายเงินปันผลจ านวน 67.50 ลา้นบาท ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2560 ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณและช่ืนชมฝ่ายบริหารส าหรับผลการด าเนินงานท่ีดีของบริษทัฯ ถึงแมว้า่สภาวะเศรษฐกิจในปีท่ี
ผา่นมายงัคงทรงตวั และกล่าวเพ่ิมเติมโดยสรุปเหตุการณ์ท่ีส าคญัในปีท่ีผ่านมา คือ มีการปรับเปล่ียนกรรมการผูจ้ดัการและฝ่าย
บริหารใหม่ภายในบริษทัฯ, ในดา้นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการเจาะพ้ืนท่ีเพ่ือขยายสินคา้ไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการเขา้ส ารวจ
พ้ืนท่ีต่างๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีต่างๆเพ่ิมมากข้ึน และการเจรจาปรับลดเครดิตเทอมให้สั้ นลง เป็นผลให้บริษทัจะมีเงินสด
หมุนเวยีนภายในบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน ในส่วนของตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากราคาน ้ ามนัและราคาวตัถุดิบบางตวัท่ีน าเขา้จาก
ประเทศจีนปรับตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากรัฐบาลจีนมีการปรับนโยบายเขม้งวดในดา้นมลภาวะมากข้ึน ท าให้โรงงานในประเทศจีน
ถูกปิดตวัหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไดเ้ดินทางไปร่วมงานจดัแสดงสินคา้ในประเทศจีน เพื่อหาแหล่งวตัถุดิบใหม่
เพ่ิมเติมแลว้ ส าหรับค่าใชจ่้ายในการขาย บริษทัฯไดล้งทุนสัง่ซ้ือเคร่ืองผลิตน ้ าบริสุทธ์ิ เพ่ือขยายขีดความสามารถก าลงัการผลิต
น ้ าท่ีใชใ้นผลิตภณัฑก์ลุ่มท าความสะอาด ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่การลงทุนดงักล่าวจะท าใหผ้ลด าเนินงานในปีน้ีมีอตัราการเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นให้
ขอ้คิดเห็นและซกัถามเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้:  คุณพงศธ์วชั ชีรณวาณิช สอบถามวา่ บริษทัฯ มีลกัษณะการขายสินคา้ในรูปแบบใดให้กบับริษทั เชอร์วูด้ เค
มิคอล ออสตราเลเซีย จ ากดั (SWCA) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท์ กล่าววา่ บริษทัฯ มีสดัส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 50 ของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล 
ออสตราเลเซีย จ ากดั (SWCA) ส าหรับรูปแบบการขายสินคา้ให้กบับริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย 
จ ากดั (SWCA) จะเป็นการขายขาด โดยยอดขายของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ ากดั (SWCA) 
มาจาก ยอดขายในส่วนของบริษทัรับจา้งก าจดัแมลง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของยอดขายทั้งหมด และ
ยอดขายในส่วนของตลาดเคมีเกษตร คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 ของยอดขายทั้งหมด 
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ผูถื้อหุน้:  คุณพงศ์ธวชั ชีรณวาณิช สอบถามวา่ ยอดขายในแต่ละประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของยอดขายทั้งหมด 
และแนวทางการขยายตลาดสินคา้ในประเทศกมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม (CLMV) เป็นอยา่งไร 

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท์ กล่าววา่ ในปี 2560 บริษทัฯ มีสัดส่วนยอดขายตลาดต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 11 
ของยอดขายทั้งหมด โดยยอดขายจากบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ ากัด (SWCA) และ กลุ่ม
ประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมทั้ง ประเทศสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 9 และ 2 ของ
ยอดขายทั้งหมด ตามล าดบั ส าหรับรูปแบบการขายสินคา้ในกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า และ
เวยีดนาม) บริษทัฯ จะขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย ทั้งน้ี การขายสินคา้กลุ่มป้องกนัและก าจดัแมลง บริษทัฯตอ้ง
ด าเนินการจดทะเบียนสินคา้ใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะจ าหน่ายในแต่ละประเทศได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 - ประเทศเวียดนาม บริษทัฯ มีตวัแทนจ าหน่าย 1 ราย ในการกระจายสินคา้กลุ่มท าความสะอาดภายใตต้รา
สินคา้ Kleansy และบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมตวัแทนจ าหน่ายอีก 1 ราย เพื่อกระจายสินคา้ป้องกนัและก าจดัแมลง โดย
คาดวา่จะสามารถขายสินคา้ไดใ้นช่วงไตรมาส 3/2561 

 - ประเทศลาว บริษทัฯ มีตวัแทนจ าหน่าย และกระจายสินคา้กลุ่มป้องกนัและก าจดัแมลงเรียบร้อยแลว้ และ
ก าลงัจะเร่ิมจ าหน่ายสินคา้กลุ่มท าความสะอาด ทั้ งน้ียอดขายอนัดับหน่ึงท่ีขายไปในประเทศลาว จะเป็น
สินคา้ก าจดัปลวก ส าหรับสินคา้ก าจดัยงุ แมลงสาบ และแมลงคลาน บริษทัฯยงัมียอดขายไม่มากนกั ดงันั้น
บริษทัฯ เห็นวา่ยงัมีโอกาสในการเพ่ิมยอดขายในประเทศดงักล่าวไดอี้กมาก  

 - ประเทศกมัพูชา บริษทัฯ เพ่ิงมีการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงท าหน้าท่ีกระจายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ ที
โพล ์เรียบร้อยแลว้ และบริษทัฯ ก าลงัปรับสูตรใหม่ส าหรับสินคา้กลุ่มป้องกนัและก าจดัแมลง โดยคาดวา่จะ
สามารถขายสินคา้ไดใ้นช่วงไตรมาส 2/2561 

 - ประเทศพม่า อยูร่ะหวา่งการจดทะเบียนสินคา้ เน่ืองจากประเทศพม่ามีการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล 
ท าให้การจดทะเบียนจึงใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนาน อย่างไรก็ตาม หากการจดทะเบียนแลว้เสร็จ บริษทัฯ 
พร้อมจ าหน่ายสินคา้ในประเทศพม่าทนัที 

 - ประเทศสิงคโปร์ บริษทัฯ ขายสินคา้โดยตรงใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มบริษทัรับจา้งก าจดัแมลง โดยยงัมียอดขาย
ไม่มากนกั 

ผูถื้อหุน้:  คุณพงศธ์วชั ชีรณวาณิช สอบถามวา่ บริษทัฯ มีกลยทุธ์ใดท่ีจะสร้างการเติบโตใหก้บับริษทัฯ 

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท์ กล่าววา่ บริษทัฯ มี 4 กลยทุธ์ท่ีจะสร้างการเติบโตให้กบับริษทัฯ ดงัน้ี 1. สร้างความ
แข็งแกร่งของสินคา้ปัจจุบนัของบริษทั ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์” “เชนการ์ด” และ “ทีโพล”์ โดยเร่ิมท่ี
สินคา้กลุ่มสเปรยก์ าจดัปลวกและแมลง ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์” ท่ีจะมีการปรับรูปแบบบรรจุภณัฑ์
ใหม่ และปรับปรุงประสิทธิภาพการก าจดัแมลงเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับสินคา้ “เชนการ์ด” จะมีการปรับรูปแบบ
บรรจุภณัฑ์ใหม่ และออกสินคา้แชมพูสุนขัสูตรใหม่ท่ีผสมระหวา่งการก าจดัเห็ดหมดัและกล่ินหอมเขา้ไว้
ดว้ยกนั และส าหรับตราสินคา้ “ทีโพล”์ บริษทัฯจะมีการออกสินคา้น ้ ายาลา้งจานสูตรมะนาว ภายใตช่ื้อ “ที
โพล์เลมอน” เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด โดยมีการจัดท าโฆษณาสินคา้ดงักล่าว และได้เชิญคุณพชัรศรี 
เบญจมาศ หรือคุณกาละแมร์ มาเป็นแบรนดแ์อมบาสเดอร์ ซ่ึงโฆษณาดงักล่าวจะออกอากาศทางโทรทศัน์ใน
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ปลายเดือนเมษายนน้ี 2. การขยายสินคา้ไปในกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีมีมูลค่าตลาดมากกวา่มูลค่าตลาดสินคา้
ก าจดัแมลง เช่น ตลาดสินคา้กลุ่มน ้ ายาซกัผา้ น ้ ายาปรับผา้นุ่ม น ้ ายาลา้งจาน สบู่ เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะสามารถเพ่ิม
ยอดขายของบริษทัใหสู้งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขอมติผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัในวาระการเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงค์ของบริษทัฯในการประชุมคร้ังน้ีดว้ย 3. การเจาะตลาดพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินคา้ให้ทัว่ถึงมากข้ึน 
รวมทั้งขยายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายรายใหม่เพ่ิมข้ึน เพ่ือดูแลใน
ส่วนของตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) คือ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าว
จะท าหนา้ท่ีกระจายสินคา้ให้กบับริษทัฯไดดี้ข้ึน เน่ืองจากมีพนกังานจดัเรียงสินคา้จ านวน 1,400 คน และ
สินคา้บริษทัฯจะสามารถเขา้ถึงร้านสะดวกซ้ือ (CVS) และไฮเปอร์มาร์เก็ตไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากข้ึน ท าให้มัน่ใจ
ไดว้า่สินคา้ไดถู้กจดัเรียงหนา้ร้านไดดี้ สามารถมองเห็นและหยิบซ้ือไดง่้าย ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ มีตวัแทน
จ าหน่ายในประเทศทั้งหมด 9 ราย โดยตวัแทนจ าหน่ายอีก 8 ราย จะสามารถท าหนา้ท่ีกระจายสินคา้ในส่วน
ของร้านคา้ส่ง ร้านค้าปลีกได้ทั่วถึงมากข้ึน เน่ืองจากไม่ตอ้งกังวลในการกระจายสินคา้ส่วนของตลาด
โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) แลว้ ส าหรับตลาดต่างประเทศ นอกจากบริษทัฯ จะมีแผนในการขยายตลาด
ในกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) แลว้ บริษทัฯยงัมีแผนในการขยายประเทศอ่ืนๆ 
ดว้ย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย 4. การสร้างคน และวฒันธรรมองคก์รให้พนกังานท างาน
ไดร้วดเร็วข้ึน กลา้คิด กลา้แสดงออกมากข้ึน พร้อมทั้งการน าเทคโนโลยี หรือระบบเขา้มาใชใ้นการท างาน
ของบริษทัฯมากข้ึน  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึง
ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,424,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
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วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการช้ีแจงนโยบายการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ่ท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ โดยสรุปวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัหกัภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายไดก่้อนและรายงานให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้176.96 ลา้นบาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.57 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท
เป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 
ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงินจ านวน 75 ลา้นบาทโดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงอตัรา
การจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิดงักล่าว เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาจากร้อยละ 43.57 เป็นร้อยละ 63.57 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ี
มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2561 

ประธานฯ กล่าววา่ อตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 จะสูงกวา่ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
จากผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,424,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 และการจ่ายปันผล 
ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  
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วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั กรรมการซ่ึงครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งและมีส่วนไดเ้สียไม่ควรอยูใ่นท่ีประชุม จึงขอให้กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งออกจากห้องประชุมจนกวา่ท่ีการพิจารณา
วาระน้ีจะแลว้เสร็จ  

ประธานฯ กล่าวว่า บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซต์ของบริษทัเชิญให้ผูถื้อหุ้นส่งรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีการเสนอรายช่ือเขา้มายงับริษทัฯ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งทีอ่อกตามวาระ ต าแหน่งทีจ่ะกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

(1)  ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

(2)  นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ กรรมการ 
(3)  นายนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมการ กรรมการ 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการปฏิบติังานของบุคคลทั้งหมดท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือให้เขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ แลว้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และ
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั
แต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ อีกวาระหน่ึง โดยท่ีการพิจารณาลงคะแนนจะลงเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(ร้อยละ) 

บัตรเสีย 
(ร้อยละ) 

(1) ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง 115,332,024 (99.93%) 0 (0%) 92,000 (0.08%) 0 (0%) 
(2) นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 115,331,624 (99.92%) 0 (0%) 92,400 (0.08%) 0 (0%) 

(3) นายนรินทร์ ตรีสุโกศล 112,332,024 (97.32%) 0 (0%) 3,092,000 (2.68%) 0 (0%) 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง, นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ และนายนรินทร์ 
ตรีสุโกศล ท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

  



17 
 

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจ าเป็น
จะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ โดยไดมี้การศึกษาเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม 
และธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ท าการศึกษาผลการส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการแลว้ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 

2561 2560 2561 2550 2561 2560 

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 2560 ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 

3,346,000 บาท ซ่ึงสูงกวา่ปีก่อนท่ีจ่ายในอตัรา 2,190,000 บาท ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการน าไป

จดัสรรกนัเอง โดยประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 ทั้งน้ี 

เงินโบนสักรรมการในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงนอ้ยกวา่ ในปี 2559 ท่ีอตัรา

จ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษทั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,424,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัเงินโบนสัและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  



18 
 

วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด

ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ นบัตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 2 ปี โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ 

หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ดงักล่าวไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 เพื่อ

ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ผลการปฏิบัติงาน ทกัษะความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะไดรั้บ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึง

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีแห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด 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 าหนดใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ โดยก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,300,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เท่ากบั 
1,250,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2561 ดว้ย 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,424,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้ต่งตั้งนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/
หรือ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
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เลขท่ี 5730 แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 โดยมีค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,300,000 บาท  

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

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีมี
ความหลากหลายมากข้ึน โดยไม่ไดมุ่้งเนน้ธุรกิจเฉพาะเคมีภณัฑเ์พียงอยา่งเดียว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัและท่ีจะด าเนินต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเปล่ียนช่ือบริษทั ดงัน้ี 

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 

ประธานฯ กล่าววา่ เน่ืองจากมีเสียงสะทอ้นในเร่ืองของช่ือ “บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)” ท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัผลิตภณัฑท่ี์มีของบริษทั ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ทั้งในส่วนของผลิตภณัฑป้์องกนัและก าจดัแมลงท่ีเป็นเคมีภณัฑ ์และผลิตภณัฑท์ า
ความสะอาดท่ีไม่ใช่เคมีภณัฑ ์คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เปล่ียน ค าวา่ “เคมิคอล” เป็น “คอร์ปอเรชัน่” เพื่อให้มีความชดัเจน 
และประธานฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,429,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)” เป็น 
“บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดยไม่ไดมุ่้งเนน้
ธุรกิจเฉพาะเคมีภณัฑเ์พียงอยา่งเดียว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะด าเนินต่อไปในอนาคตจึง
เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั 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
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมความงาม ผลิตภณัฑ์เพ่ือการดูแลรักษาส่วนตวั ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภท บ ารุง
ร่างกาย ผิวพรรณ และอ่ืนๆ 

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

วตัถุประสงค์ของบริษทั  นอกนั้นให้ติดต่อซ้ือขายและด าเนินการทุกประการเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีตอ้งการในการผลิต
สินคา้ดงักล่าวและแปลงและปรุงแต่งวตัถุดิบนั้นใหเ้ป็นผลิตภณัฑต์่างๆ อนัเป็นผลสืบเน่ืองกบัผลิตภณัฑน์ั้น 

ขอ้ (30)  การประกอบธุรกิจขายสินคา้ตามวตัถุประสงคท์ั้ งหมดของบริษทั ผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์ ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต ทุก
ประเภท 

ขอ้ (31) จดัตั้งตวัแทน นายหนา้ รวมทั้งการตั้งสาขาของบริษทัข้ึนทัว่โลก 
ขอ้ (32) เขา้เป็นผูถื้อหุ้นเพ่ือรวมกิจการเขา้กับห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดัอ่ืน 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 
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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 าเนินกิจการของผูผ้ลิตและผูค้า้ 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 ท่ีจดัให้
มีข้ึนหรือ ท่ีไดรั้บสมัปทานนั้น ตลอดจนซ้ือขายเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการไฟฟ้าและการประปา 

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

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมส าหรับวตัถุประสงค ์ขอ้ 37 วา่ เน่ืองดว้ยบริษทัฯมีแผนในการประหยดัพลงังานเพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทางคณะกรรมการบริษทั จึงพิจารณาเห็นควรใหเ้พ่ิมวตัถุประสงคใ์นเร่ืองดงักล่าวน้ีให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติั เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินการไดใ้นทนัที  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การด าเนิน
ธุรกิจหลกัเช่นเดิม มิไดมี้นโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจของบริษทัแต่อยา่งใด 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,429,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะด าเนินต่อไปในอนาคต ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการเปล่ียนช่ือและการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั ในวาระ
ท่ี 8 และ วาระท่ี 9  ดว้ย พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บริษทัฯ จะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงขอเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. และ ขอ้ 3. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือและการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั 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)” และมีช่ือเป็น

ภาษาองักฤษวา่ “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 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,462,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 1. และ ขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนช่ือและเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องบริษทั ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขข้อบังคบัของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บริษทัจะแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั ไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงขอเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และ ขอ้ 60. 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบริษทั และ ขอ้ 36 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ข้อ ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่ 

1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้บังคบัน้ีเรียกว่า ขอ้บังคับของบริษัท เชอร์วู้ ด คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2. ค าว่า “บริษทั” ท่ีใชใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้หมายถึง บริษทั เชอร์
วูด้  เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และมีช่ือภาษาอังกฤษว่า 
Sherwood Chemicals Public Company Limited 

ค าวา่ “บริษทั” ท่ีใชใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหห้มายถึง บริษทั เชอร์วูด้ คอร์
ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และมีช่ือภาษาองักฤษว่า 
Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited 

60. ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 

ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี 
 
 

36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึงท่ีกล่าว
มาแลว้ ใหเ้รียกการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นเม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด
หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วิสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ใน

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึงท่ีกล่าวมาแลว้ ให้
เรียกการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีจ านวนหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีเช่นน้ีให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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กรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือน
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อ
หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไวน้ั้ นจะเรียก
ประชุมเองกไ็ดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 39 ผูถ้ือหุ้น
ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
จดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,462,024 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และ ขอ้ 60. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนช่ือบริษทั และ ขอ้ 36. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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วาระที ่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมผูถื้อหุ้นได้ด าเนินมาจนครบทุกวาระแลว้ และไม่มีวาระอ่ืนเพ่ือพิจารณา 
จากนั้นจึงสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือมีขอ้คิดเห็นใดแลว้ 
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ี บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควร จึงขอปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ณ บดัน้ี 

 

ปิดประชุม เวลา 11.15 น. 

 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

  (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

 

 

 

ลงนาม……………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 

            (นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท)์ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (SWC-W1) 
 

ผู้ออก บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ช่ือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนทีอ่อก ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 
วธีิการจดัสรร บริษทัจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วน

การถือหุน้ ในอตัราการจดัสรรท่ีหุ้นสามญัเดิมจ านวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-
W1 โดยบริษทัจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูท่ี้มีรายช่ือปรากฏเป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทัในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 (Record 
Date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2562   

ทั้งน้ี ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัไดปั้ด
เศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรท้ิง เช่น ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นจ านวน 17 หุ้น เม่ือค านวณตาม
อตัราการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ากบั 8.50 (17 หารดว้ย 2) ในกรณีน้ี บริษทัจะปัด
เศษ 0.50 ท้ิง โดยผูถื้อหุน้จะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 8 หน่วย 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการ
ปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ 
บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) (“ข้อก าหนด
สิทธิฯ ”) 

ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ  

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัท่ีจะก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้
อ  านาจกระท าการแทนบริษทัมอบหมาย โดยบริษทัคาดว่าจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิไดใ้นเดือนเมษายน 2562 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ  3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 
ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 ไดทุ้ก ๆ 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ ("วันก าหนดการใช้สิทธิ") โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท าการสุดทา้ยของ 6 
เดือนแรกภายหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  โดยหากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย
ไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จะตอ้งแจ้ง
ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 (“ความจ านงในการใช้
สิทธิ”) ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดภ้ายใน 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 

การแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ 

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 แลว้ การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไม่สามารถ
เพิกถอนได ้

จ านวนหุ้นสามญัทีจ่ดัสรรไว้
เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

ไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั เท่ากบัร้อยละ 50.00* 
*วธีิการค านวณสดัส่วนหุน้รองรับ: 

จ านวนหุน้รองรับส าหรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีออกในคร้ังน้ีx100 

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 

ร้อยละ 50.00 = 150,000,000x100 
 300,000,000  

นายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบ ให้ท าหนา้ท่ี
เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1  เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่
เกดิจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เน่ืองจากมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิSWC-W1  ท่ีออกในคร้ังน้ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้และ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-
W1) ในคราวเดียวกนั ซ่ึงการอนุมติัดงักล่าวท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจมีการอนุมติัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรัพยด์งักล่าวทั้งหมดหรือโครงการใดโครงการหน่ึง ดงันั้นผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นจึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณีท่ี 1 มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่านั้น และ 
ไม่มีการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 หรือมีการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 แต่ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ ทั้งน้ีสามารถแยกกรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

กรณี 1.1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน 
กรณี 1.2 บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 2 มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ใชสิ้ทธิทั้ง
จ านวน ทั้งน้ี สามารถแยกกรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

กรณี 2.1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน 
กรณี 2.2 บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 3 มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เท่านั้น และกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทั ใชสิ้ทธิทั้งจ านวน 
โดยก าหนดให ้

Qa      = จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ของบริษทัก่อนการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 
300,000,000 หุน้ 

Qw     = จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 150,000,000 หุน้ 

Qesop = จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั 15,000,000 หุน้ 

 

1.  ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution)  

          สูตรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ คือ 
 

Control dilution = 
Qo 

Qn 
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โดยท่ี Qo = จ านวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บแต่ละกรณี 
Qn = จ านวนหุน้รวมทั้งหมด 
 
กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ Control Dilution 

กรณี 1 
   

กรณี 1.1 - Qa+Qw 0.00% 
กรณี 1.2 Qw Qa+Qw 33.33% 
กรณี 2 

   
กรณี 2.1 Qesop Qa+Qw+Qesop 3.23% 
กรณี 2.2 Qw+Qesop Qa+Qw+Qesop 35.48% 
กรณี 3 Qesop Qa+Qesop 4.76% 

การออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน (กรณี 1.1) ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลง
ของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ส่วนกรณีท่ีบุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 ทั้ งจ านวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 33.33 และอาจจะไดรั้บ
ผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1และ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัใชสิ้ทธิทั้งจ านวน (กรณี 2.2) 

2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของบริษัท (EPS Dilution)   
สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไรของบริษทั 

EPS Dilution = 
(EPSก่อนการเสนอขาย - EPSหลงัการเสนอขาย)x100 

EPSก่อนการเสนอขาย 
 

โดยท่ี Qo = จ านวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บแต่ละกรณี 
Qn = จ านวนหุน้รวมทั้งหมด 
EPSก่อนการเสนอขาย = ก าไรสุทธิ/Qo 
EPSหลงัการเสนอขาย = ก าไรสุทธิ/Qn 

ก าไรสุทธิ ค  านวณจากก าไรสุทธิของบริษทัยอ้นหลงั 4 ไตรมาส โดยนบัตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึง 
กนัยายน 2561 เท่ากบั 191.77 ลา้นบาท 
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กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ EPS Dilution 

กรณี 1        
กรณี 1.1 0 Qa+Qw 0.00% 
กรณี 1.2 Qa Qa+Qw 33.33% 

กรณี 2      
 

กรณี 2.1 Qa Qa+Qw+Qesop 3.23% 
กรณี 2.2 Qw+Qa Qa+Qw+Qesop 35.48% 

กรณี 3  Qa Qa+Qesop 4.76% 

 
การออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน (กรณี 1.1) ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลง
ของส่วนแบ่งก าไรของบริษทั (EPS Dilution) ส่วนกรณีท่ีบุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 33.33 และอาจจะไดรั้บ
ผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบส า คญัแสดงสิทธิ ESOP-W1และ
กรรมการ ผูบ้ริหารและ พนกังานของบริษทัใชสิ้ทธิทั้งจ านวน (กรณี 2.2) 

 

3. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)   
สูตรการค านวณการลดลงของราคาตลาดของหุน้บริษทั 

Price Dilution = 
(ราคาตลาด - ราคาหลงัการเสนอขาย)x100 

ราคาตลาด 
 

โดยท่ี Po = ราคาหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี 
Pn = ราคาเฉล่ียต่อหุน้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และ/

หรือภายหลงัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP -W1 
Pa = ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562 (ระหวา่งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 
ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2562 – ขอ้มูลจาก SETSMART) เท่ากบั 19.71 บาท 

Pw = ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เท่ากบั 1.00 บาท ต่อหุน้ 
Pesop = ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เท่ากบั 7.00 บาท ต่อหุน้ 
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กรณ ี Po Pn 
ผลกระทบ 

Price Dilution 

กรณี 1        
กรณี 1.1 (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw) 31.64% 
กรณี 1.2 (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw) 31.64% 
กรณี 2        

กรณี 2.1 (Pa x Qa) / Qa 
[(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa

+Qw+Qesop) 
32.70% 

กรณี 2.2 (Pa x Qa) / Qa 
[(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa

+Qw+Qesop) 
32.70% 

กรณี 3  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qesop) 3.07% 
 

หากมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1และกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ใช้
สิทธิครบทั้งจ านวน (กรณีท่ี 2) ราคาหุน้ของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบร้อยละ 32.70 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพ่ือ
รองรับการปรับสิทธิ 

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับ
สิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทั จะตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวม

หุน้หรือแบ่งแยกหุน้  
(ข) เม่ือบริษทั ไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ

บุคคลในวงจ ากดัในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ซ่ึงต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั  

(ค) เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยท่ีหลักทรัพย์นั้ นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั  
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(ง) เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั  
(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิของบริษทั ส าหรับการ

ด าเนินงานในระยะเวลาบญัชีใดๆ 
(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั

พึงได ้โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ (ก) - (จ) บริษทัจะพิจารณาเพื่อ
ก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับ
จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) อยา่งเป็นธรรม  

ทั้ ง น้ี  ค  าจ ากัดความ สูตรการค านวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเ พ่ิมเติม 
อ่ืนๆ จะเป็นไปตามท่ีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ   

วตัถุประสงค์ของการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับ
จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่
ทุนในคร้ังนี ้

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษทั เพ่ือให้
บริษทัมีความยดืหยุน่ทางการเงินในการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพ่ือส ารองเงินไว้
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั เม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ SWC-W1   

ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพิม่ทุน 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ SWC-W1  ผูถื้อหุ้นของบริษทัจะไดรั้บผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษทัจะสามารถ
น าเงินทุนท่ีได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัท ในอนาคตตามความเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ในคร้ังน้ี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจด าเนินการใดๆ 
ดงัน้ี (1) ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1  เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 รายละเอียดและ
ขั้นตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนัครบอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ท าความตกลงและลงนามในแบบค าขอ
อนุญาต สัญญา และเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-
W1 ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่ค  าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และ
การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 
(3) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-
W1 ในคร้ังน้ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
สรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (ESOP-W1) 

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั (ESOP-W1) โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. วตัถุประสงค์และความจ าเป็นในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

1.1 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการร่วมกนั
สร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษทั 

1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยาการบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อบริษทั ให้ท างานกบัองค์กรอย่างต่อเน่ือง และสร้าง
ประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทั เพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว 

 

2. สรุปรายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (ESOP-W1) 
 

ช่ือหลกัทรัพย์ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้เวน้แต่โอนตามขอ้ 3.3 ดา้นล่างน้ี 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย 
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะไม่

ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนหุ้นสามญัทีจ่ัดสรรไว้
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 

ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย ไม่คิดมูลค่า 
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้สนอขาย ESOP-W1 

โดยคณะกรรมการบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้  าหนด
วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
แลว้ 

วธีิการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่ กรณีมีการ

ปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ตามท่ีจะก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 7.00 บาทต่อหุ้น (ค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ใน
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ราคาต ่ากวา่ราคาตลาด ซ่ึงค านวณโดยอา้งอิงจากราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะ เวลา 14 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 11 มกราคม 2562  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาห้ามใชสิ้ทธิ (lock-up period) ดงัท่ีก าหนดดา้นล่างน้ี ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได้คร้ังแรกเม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลา 3 ปีหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นทุกๆ 6 
เดือน นับตั้งแต่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ตลอดอายุท่ีเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดย
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 สามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินปีละร้อยละ 50 ของจ านวนท่ี
ไดรั้บการจดัสรร เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีท าการเสนอขาย ตลอดอายท่ีุเหลือ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 ทั้งน้ี หากวนัท่ีใชสิ้ทธิดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุของธนาคารพาณิชยใ์หเ้ล่ือนเป็นวนัท าการสุดทา้ย
ก่อนวนัก าหนดใชสิ้ทธิดงักล่าว  

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ซ่ึงประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 (“ความ
จ านงในการใช้สิทธิ”) ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดภ้ายใน 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ท่ีออกในคร้ังน้ี เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่
เกดิจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัจะตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้

หรือแบ่งแยกหุน้  
(ข) เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ

บุคคลในวงจ ากดัในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ซ่ึงต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั  

(ค) เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
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สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั (เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั  

(ง) เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั  
(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิของบริษทั ส าหรับการ

ด าเนินงานในระยะเวลาบญัชีใดๆ 
(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึง

ได ้โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้ าหนดอยูใ่นขอ้ (ก) - (จ) บริษทัจะพิจารณาเพ่ือก าหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ านวนหน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) อยา่งเป็นธรรม  

ทั้ ง น้ี  ค  าจ ากัดความ สูตรการค านวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเ พ่ิมเติม 
อ่ืนๆ จะเป็นไปตามท่ีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ   

ภาษ ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งช าระ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามส่วนของก าไรท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิโดยตอ้งจ่าย
ช าระค่าภาษีทนัทีท่ีมีการใชสิ้ทธิและไดรั้บจดัสรรหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจ
ด าเนินการใดๆ ดงัน้ี (1) ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1  เช่น วนัออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 
รายละเอียดและขั้นตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และวนั
ครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ท าความตกลงและลงนามใน
แบบค าขออนุญาต สัญญา และเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W1  ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W1 และ (3) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ในคร้ังน้ี 

 
3. หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.1 หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1). จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั โดยไม่ผา่นผูรั้บช่วงหลกัทรัพย ์
2). จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้กบั กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั แต่ละรายไม่จ าเป็นท่ี

จะตอ้งมีจ านวนเท่ากนั ข้ึนอยูก่บัต าแหน่ง อายงุาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน
และศกัยภาพหรือประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ 
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3). คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรร ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิ ธีการท่ีก าหนด โดยไม่มี 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั รายใดท่ีไดรั้บการจดัสรรเกินกวา่ ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ี 

3.2 วธีิการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
ใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิตามโครงการน้ี ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ั้งจ านวน หากภายหลงัเม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาการจดัสรร แลว้มีใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลืออยู ่

3.3 เง่ือนไขในการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1). ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีสถานะเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ณ วนัท่ีมีการใช้
สิทธิ ยกเวน้กรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีสถานะเป็นไปตาม ขอ้ 2) หรือ ขอ้ 3) 

2). ในกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั เน่ืองจาก
การหมดวาระ หรือเกษียณอายตุามระเบียบบริษทั ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร หรือ ในกรณีท่ีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิส้ินสุดสภาพเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั เน่ืองจากบริษทับอกเลิกสัญญาวา่จา้ง
โดยมิใช่ความผิดของผูบ้ริหารหรือพนักงาน หรือ เน่ืองจากการเกษียณอายุของผูบ้ริหารหรือพนักงาน ก่อน
ก าหนด อนัเน่ืองมาจากบริษทั (ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด) ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีเลิกสัญญาไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ไดรั้บการจดัสรรนั้น 

3). ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามค าสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
และ/หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ใหท้ายาทหรือผูรั้บมรดกตามพินยักรรมหรือผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์(แลว้แต่
กรณี) ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้น ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีไดแ้สดงเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
เรียบร้อยและเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการบริษทัแล้ว และในกรณีอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
เห็นสมควร 

4). ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดโ้อนย้ายสังกัดหรือบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบโดยท่ี
ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ดงักล่าวยงัคงเป็นผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิให้
ผูบ้ริหารหรือพนกังานดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีไดรั้บจดัสรรนั้น 

5). ในกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส้ินสุดสภาพการเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั เน่ืองจากบริษทั บอก
เลิกสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุท่ีเป็นความผิดของผูบ้ริหารหรือพนักงานซ่ึงตามขอ้บังคบัการท างานของบริษทั 
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ก าหนดให้บริษทัสามารถเลิกจา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ก่อนหรือในวนัก าหนดใชสิ้ทธิใดๆ 
โดยการลาออกโดยสมคัรใจหรือดว้ยเหตุอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 2), 3) หรือ 4) ขา้งตน้ ใหผู้ถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิส้ินสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิทั้งหมดทนัที ณ วนัท่ีเลิกสัญญา 
ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิดงักล่าว ใหส่้งมอบคืนใหแ้ก่บริษทั เพ่ือจดัสรรแก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานรายอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความเหมาะสม 

6). ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดเง่ือนไขในการใช้
สิทธิเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบัระยะเวลาการหา้มใชสิ้ทธิ และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิไดใ้นแต่
ละช่วงเวลาในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้เง่ือนไขในการใชสิ้ทธิท่ีก าหนด
เพ่ิมเติมดงักล่าวให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั ท่ีไดรั้บจดัสรรทราบพร้อมกบัการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

4. รายช่ือกรรมการทีไ่ด้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีไ่ด้รับการจดัสรรในคร้ังนี้ 

ล าดั
บ 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทีไ่ด้รับ (หน่วย) 

ร้อยละ 

1 นายชนินทร์ เยน็สุดใจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ                      750,000  5.00% 
2 ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
                     727,500  4.85% 

3 นายชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                      727,500  4.85% 
4 นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ                      750,000  5.00% 
5 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ                      750,000  5.00% 
6 นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ กรรมการ                      727,500  4.85% 
7 นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ ์ กรรมการ                      727,500  4.85% 
8 นายนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมการ                      589,200  3.93% 
9 นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท ์ กรรมการผูจ้ดัการ                      727,500  4.85% 

  รวม                   6,476,700  43.18% 

ส่วนอีกร้อยละ 56.82 จะถูกจดัสรรให้กบัพนกังานอีก 32 ท่าน โดยผูบ้ริหารของบริษทัจะเป็นผูจ้ดัสรรและน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัการจดัสรรดงักล่าวก่อนการด าเนินการ 

5. รายช่ือกรรมการทุกรายทีไ่ด้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนเกนิกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดทีข่ออนุมตัใินคร้ังนี ้

-ไม่มี - 

  



38 
 

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

เน่ืองจากมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ท่ีออกในคร้ังน้ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือ
หุน้และ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1”)  ในคราวเดียวกนั ซ่ึงการอนุมติัดงักล่าวท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจมีการ
อนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวทั้งหมดหรือโครงการใดโครงการหน่ึง ดงันั้นผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นจึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณีท่ี 1  มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่านั้น และ ไม่มีการออกและเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 หรือมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 แต่ไม่มีผูใ้ช้
สิทธิ ทั้งน้ีสามารถแยกกรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

กรณี 1.1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน 
กรณี 1.2 บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 2  มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W1 และกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ใชสิ้ทธิทั้งจ านวน ทั้งน้ี สามารถแยกกรณียอ่ยได้
ดงัน้ี 

กรณี 2.1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน 
กรณี 2.2 บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 3  มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เท่านั้น และกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทั ใชสิ้ทธิทั้งจ านวน 

โดยก าหนดให ้

Qa      = จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบริษทัก่อนการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 300,000,000 หุน้ 
Qw     = จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

150,000,000 หุน้ 
Qesop = จ านวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ

พนกังานของบริษทั 15,000,000 หุน้ 

1 .ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution)  

          สูตรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้คือ 
 

Control dilution = 
Qo 

Qn 
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โดยท่ี Qo = จ านวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บแต่ละกรณี 
 Qn = จ านวนหุน้รวมทั้งหมด 

 
กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ Control Dilution 

กรณี 1 
   

กรณี 1.1 - Qa+Qw 0.00% 
กรณี 1.2 Qw Qa+Qw 33.33% 

กรณี 2 
   

กรณี 2.1 Qesop Qa+Qw+Qesop 3.23% 
กรณี 2.2 Qw+Qesop Qa+Qw+Qesop 35.48% 

กรณี 3 Qesop Qa+Qesop 4.76% 
 

การออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้ง
จ านวน (กรณี 1.1) ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ส่วนกรณีท่ี
บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 33.33 และ
อาจจะไดรั้บผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู ้
ถือหุน้เดิม และมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผูบ้ริหารและ พนกังานของบริษทั 
ใชสิ้ทธิทั้งจ านวน (กรณี 2.2) 

2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของบริษัท (EPS Dilution)   
สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไรของบริษทั 

EPS Dilution = 
(EPSก่อนการเสนอขาย - EPSหลงัการเสนอขาย) x100 

EPSก่อนการเสนอขาย 
 

โดยท่ี Qo = จ านวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บแต่ละกรณี 
Qn = จ านวนหุน้รวมทั้งหมด 
EPSก่อนการเสนอขาย = ก าไรสุทธิ/Qo 
EPSหลงัการเสนอขาย = ก าไรสุทธิ/Qn 

ก าไรสุทธิ ค  านวณจากก าไรสุทธิของบริษทัยอ้นหลงั 4 ไตรมาส โดยนบัตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึง กนัยายน 2561 เท่ากบั 
191.77 ลา้นบาท 
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กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ EPS Dilution 

กรณี 1        
กรณี 1.1 - Qa+Qw 0.00% 
กรณี 1.2 Qa Qa+Qw 33.33% 

กรณี 2      
 

กรณี 2.1 Qa Qa+Qw+Qesop 3.23% 
กรณี 2.2 Qw+Qa Qa+Qw+Qesop 35.48% 

กรณี 3  Qa Qa+Qesop 4.76% 

 
การออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้ง
จ านวน (กรณี 1.1) ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งก าไรของบริษทั (EPS Dilution) ส่วน
กรณีท่ีบุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทั้งจ านวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 33.33 
และอาจจะไดรั้บผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผูบ้ริหารและ พนกังานของ
บริษทัใชสิ้ทธิทั้งจ านวน (กรณี 2.2) 

 

3. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)   
สูตรการค านวณการลดลงของราคาตลาดของหุน้บริษทั 
 

Price Dilution = 
(ราคาตลาด - ราคาหลงัการเสนอขาย)x100 

ราคาตลาด 
 

โดยท่ี Po = ราคาหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี 
Pn = ราคาเฉล่ียต่อหุ้นทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และ/หรือภายหลงัการ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 
Pa = ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 14 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือ

วนัท่ี 11 มกราคม 2562 (ระหวา่งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2562 – ขอ้มูลจาก 
SETSMART) เท่ากบั 19.71 บาท 

Pw = ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เท่ากบั 1.00 บาท ต่อหุน้ 
Pesop = ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1   เท่ากบั 7.00 บาท ต่อหุน้ 
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กรณ ี Po Pn ผลกระทบ Price Dilution 

กรณี 1        
  กรณี 1.1  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw) 31.64% 
  กรณี 1.2  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw) 31.64% 
กรณี 2        
  กรณี 2.1  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qw+Qesop) 32.70% 
  กรณี 2.2  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+(PwxQw)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qw+Qesop) 32.70% 
กรณี 3  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+(PesopxQesop)]/(Qa+Qesop) 3.07% 

หากมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W1 และกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ใชสิ้ทธิครบทั้งจ านวน (กรณีท่ี 2) ราคาหุ้นของบริษทั จะ
ไดรั้บผลกระทบร้อยละ 32.70 

 
7. ลกัษณะและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท จะเป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 
15 ธนัวาคม 2551 หรือประกาศอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

9. รายช่ือกรรมการอสิระทีผู้่ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 
2. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง 
3. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่ 11 มกราคม 2562 

ขา้พเจา้  บริษทั  เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 11 
มกราคม 2562  ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัเสนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 พิจารณาอนุมติั 

1). การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึง
ภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าว จะท าใหบ้ริษทัมีจ านวนหุ้นจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 หุ้น 
จากเดิม 150,000,0000 หุน้ โดยยงัคงมีจ านวนทุนจดทะเบียนเท่าเดิม คือ 150,000,000 บาท 

2). ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 150,000,000 บาท เป็น 232,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จ านวน 
165,000,000   หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 82,500,000 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี  

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั ไม่เกิน 165,000,000    0.50 82,500,000    
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั    
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ    

  กรณีการเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ให้กรอกขอ้มูลในล าดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
  กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มูลในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

2.  การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม - - - - - 
ประชาชน - - - - - 
บุคคลใด ๆ  (ระบุ) - - - - - 
เพื่อรองรับการใช้ ไม่เกิน 2 หุน้สามญั โดยไม่คิด คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ี โปรดดู 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ W1 

150,000,000    เดิม :1 หน่วย
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

W1   
 

มูลค่า คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ให้เป็น
ผูก้  าหนดวนัออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
โดยบริษัทคาดว่าจะออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W1  ไดใ้นเมษายน 
2562 

หมายเหตุ  

เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของ
บริษทั ท่ีจดัสรร
ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหารและ
พนกังานของ
บริษทั  

ไม่เกิน 
15,000,000 

- โดยไม่คิด
มูลค่า 

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ให้เป็น
ผูก้  าหนดวนัออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
โดยบริษัทคาดว่าจะออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1  ไดใ้น
เมษายน 2562 

โปรดดู 
หมายเหตุ 

หมายเหตุ  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงจะจดัให้มีข้ึนในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัให้บริษทั ออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1”) ในจ านวนไม่เกิน 
150,000,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าในอตัราการจดัสรรท่ี 2 หุ้น
สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีในการค านวณสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 
ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ให้ปัดเศษนั้นท้ิง ทั้ งน้ี 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 จะมีอายุ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และมีราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1.00 บาทต่อหุ้น และ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัท 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1”) ในจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทั จะมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 
1 หุน้ และมีราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 7.00 บาท ต่อหุน้ 

  
 2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่เีศษของหุ้น   

ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัไดปั้ดเศษจากการค านวณตาม
อตัราการจดัสรรท้ิง เช่น ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้จ านวน 17 หุน้ เม่ือค านวณตามอตัราการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้จะ
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ไดเ้ท่ากบั 8.50 (17 หารดว้ย 2) ในกรณีน้ี บริษทัจะปัดเศษ 0.50 ท้ิง โดยผูถื้อหุน้จะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
จ านวน 8 หน่วย 

2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั ..................... ..................... ..................................... 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................................... 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/     
ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการ     
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
 

 ..................... ..................... ..................................... 

ประชาชน หุน้สามญั ..................... ..................... ..................................... 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................................... 
บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั ..................... ..................... ..................................... 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................................... 

            1/  ร้อยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

3.  ก าหนดวันประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส 
ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี................................. 
จนกวา่การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี  25 มกราคม 2562  

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         
1). บริษทัจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  รวมทั้งการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และ
ด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางดา้นการเงินของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัมีความยดืหยุน่ทาง
การเงินในการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพ่ือส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั เม่ือมีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1  
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6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษทั เพ่ือให้บริษทัมีความยืดหยุน่ทาง

การเงินในการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพ่ือส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั เม่ือมีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
1). นโยบายเงินปันผล 
  บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและ

ส ารองตามกฏหมาย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลไดน้ าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่า ผลการด าเนินการและ
ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของ
บริษทั โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

2). สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ท่ีได้ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็น 

ผูถื้อหุน้ของบริษทั ก็ต่อเม่ือบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้เรียบร้อยแลว้ และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ก็ต่อเม่ือบริษทัไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษทั  

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1    ผูถื้อหุ้นของบริษทั จะไดรั้บผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษทัจะสามารถน าเงินทุนท่ี
ไดรั้บไปใชใ้นโครงการต่างๆ ของบริษทั ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ในคร้ังน้ี 

 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่เม่ือผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เพ่ือซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั และ
ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้ 

3). อ่ืนๆ  
- ไม่มี- 

8. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

  - ไม่มี- 
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9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
9.1  ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 11 มกราคม 2562 
9.2  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

(Record Date) 
25 มกราคม 2562 

9.3  วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
9.4  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

SWC-W1  (Record Date) 
8 มีนาคม  2562 

9.5  ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

คร้ังท่ี 1/2562 
  

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

   ลายมือช่ือ................................................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
    (นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ) 

(กรรมการผูมี้อ านาจ      ต าแหน่ง กรรมการบริษทั 
ลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
พร้อมประทบัตราของบริษทั)  
 
    ลายมือช่ือ.................................................. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

   (นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ) 
 ต าแหน่ง กรรมการบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 

การมอบฉันทะ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก และ ข) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้เพ่ือผูถื้อหุ้น
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) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น
ตั้งอยูห่รือโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  านาจลงรายมือช่ือ ผูกพนันิติ
บุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

      (ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ (หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง) โดยจะ
แยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ก่ีเสียงก็ได ้ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วม
ประชุมแทนและกาเคร่ืองหมายมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคผ์ูถื้อหุ้น 
หนังสือมอบฉันทะดงักล่าวน้ีบริษทัจะน าการออกเสียงลงคะแนนไปบนัทึกรวบรวมไวใ้นขณะท่ีผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแลว้ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุม 
 ผลการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมเม่ือจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวใหท่ี้ประชุมทราบ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ (ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัแจกใหแ้ละส่งคืนใหเ้จา้หนา้ท่ี เพ่ือน าไปบนัทึกรวมกบัคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะล่วงหนา้ใหแ้ก่กรรมการอิสระท่ี
บริษทัก าหนดและคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีบริษทับนัทึกไวข้ณะท่ีลงทะเบียนตามกล่าวขา้งตน้ คะแนนเสียงทั้งหมดจะ
ถูกส่งมอบใหป้ระธานกล่าวสรุปในท่ีประชุมของวาระนั้นๆ วา่มีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงก่ีเสียง  
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

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 ุ   59 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  มีส่วนไดเ้สีย 
 - 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 ุ 77 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 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธาน
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ บริษทั บีเอม็พี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ 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  มีส่วนไดเ้สีย 
 - 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 ุ 44 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 ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษทั เซเวน่ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
 - วาระท่ี 1  ไม่มี 
 - วาระท่ี 2  ไม่มี 
 - วาระท่ี 3  ไม่มี 
 - วาระท่ี 4  ไม่มี 
 - วาระท่ี 5  มีส่วนไดเ้สีย 
 - 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 คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการ
อิสระไว ้ซ่ึงเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

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

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ 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 หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

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

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 ้โดยประกาศใหผู้ถื้อ

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 าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้นเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน้ีให้
คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท 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
ใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
กบัท่ีตั้งของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

การมอบฉันทะ 
ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่ผูถื้อหุ้นอาจมอบ

ฉนัทะให้บุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้ทั้งน้ีการมอบฉันทะตอ้งท า
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะโดยตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและผูรั้บมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไป
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
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องค์ประชุม 
ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้
มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น
ประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 41.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการ
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 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั 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 

 
 
 

 


