
 

 

 

 

  
ท่ี 03/2562 
 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึง

จดัประชุมในวนัพุธท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 
905 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติท่ีส าคญัดงัต่อ ไปน้ี  

1.) มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2561 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 106,645,947 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
2.) มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั ตามท่ีเสนอ  

การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 111,906,851 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

  
3.) มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี

ตราไว ้ตามท่ีเสนอ  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 111,915,152 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
4.) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (SWC-

W1) ในจ านวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ตามท่ีเสนอ  



 

 

 

 

การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 111,915,152 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 

5.) มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) ในจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย ตามท่ีเสนอ  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 111,915,152 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 

6.) มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 82,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
165,000,000  หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามท่ีเสนอ  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 111,915,252 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
7.) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีเสนอ  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 111,915,252 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 

8.) มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (SWC-W1) ตามท่ี
เสนอ 

  



 

 

 

 

การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 111,915,252 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 

9.) มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีจดัสรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) ตามท่ีเสนอ  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 111,915,252 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
10.) มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ตามท่ีเสนอ  

การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 111,915,252 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
11.) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม

วตัถุประสงค ์ตามท่ีเสนอ  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 111,915,253 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
ขอแสดงความนบัถือ  
 
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
ผูมี้อ านาจลงนาม 


