
 
 

 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษทั เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 
 

            

ในวนัศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.  
ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงแรมบางนา ไพรด์ โฮเตล็ แอนด์ เรสซิเดนซ์ 

เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแก้ว  
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
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 วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562  
2. รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินประจ าปี 2561 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ   
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชี  
5. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 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) ใคร่ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนั
ศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องราชพฤกษ ์2 โรงแรมบางนา ไพรด์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 2/4 หมู่ท่ี 14 
ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต  าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ 
ดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัพธุท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงบริษทัไดส่้ง
ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ และไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ (รายละเอียดรายงานการประชุม ตามท่ี
ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ : การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2562 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
  

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2562 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 มีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 (ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหรั้บทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของบริษทั ตามท่ีเสนอ 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : งบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง (ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

รายการ งบการเงนิรวมของ SWC และบริษัทย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการของ SWC 

 สินทรัพยร์วม 945.06 ลา้นบาท 928.89 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม 303.31 ลา้นบาท 299.64 ลา้นบาท 

 รายไดร้วม 1,626.57 ลา้นบาท 1,593.65 ลา้นบาท 

 ก าไรสุทธิ* 185.66 ลา้นบาท 187.84 ลา้นบาท 

 ก าไรต่อหุน้** 0.62 บาท/หุน้ 0.63 บาท/หุน้ 
หมายถึง * ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 

** จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัจาก
หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษทัมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในรอบปี 2561 รวม 185.66 ลา้นบาท และงบการเงินประจ าปี 
2561 ของบริษทั ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเห็นสมควร
อนุมติังบการเงินประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดไวว้า่ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ 
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี และส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะข้ึนอยูก่บัการน าปัจจยัต่างๆ 
มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการบริหารงานของบริษทั โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เม่ือ
คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจ าปี และจะตอ้งน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50 ก าหนดวา่ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

วาระที ่4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
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เป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการวา่ บริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ จะตอ้ง
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมคราวต่อไป  
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้185.66 ลา้นบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุน้ละ 2.50 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 201.98 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ของปี 2561 และจากก าไรสุทธิและก าไร
สะสม ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท) 
เป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท ในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 อีก
ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท)  
เป็นจ านวนเงิน 75 ลา้นบาท ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2561 ปี 2560 

มูลค่าทีต่ราไว้ 0.50 บาท*  มูลค่าทีต่ราไว้ 1 บาท   
1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 185.66 185.66 176.96 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 300 150 150 
3. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท:หุน้) 1.25 2.50 0.75 
   3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้) 1.00 2.00 0.25 
   3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้) 0.25 0.50 0.50 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 375.00 375.00 112.50 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 201.98 201.98 63.57 

หมายเหตุ * จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัจาก
หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้
0.5 บาท) เป็นจ านวนเงิน 375 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ ซ่ึงจ านวนน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 2.00 
บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท) เป็นจ านวนเงิน 300 ลา้น
บาท ในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 ส าหรับเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมอีกใน
อตัราหุน้ละ 0.50 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท) เป็น
จ านวนเงิน 75 ลา้นบาท โดยจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 
ก าหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง หน่ึงในสาม ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่
ทั้ งหมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นไดรั้บ
เลือกตั้งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
 (1)  นายชนินทร์ เยน็สุดใจ   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
 (2)  นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ  กรรมการบริษทั 
 (3)  นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ  กรรมการบริษทั 

 บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้ง การเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงท่ีระหวา่งวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ถึง วนัท่ี 11 มกราคม 2562 
ซ่ึงไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงับริษทัในช่วงเวลาดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาถึงความ
เหมาะสม และประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการ
ปฏิบติังานของบุคคลทั้งหมด ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้เป็นกรรมการของบริษทั แลว้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หน่ึง 

 ทั้ งน้ี รายละเอียดค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด ซ่ึงเคร่งครัดกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการระบุไวใ้นรายงานประจ าปี ส าหรับประวติัโดยสังเขปของกรรมการ  ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง (รายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระ ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

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

การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
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จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย
ประจ าปี 2562 โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และ
เสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
  (บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 
(บาท/เดือน) 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 
คณะกรรมการบริษทั 15,000 15,000 20,000 20,000  

ไม่มี 
 

ไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 20,000 20,000 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษทั ส าหรับผลการก ากับดูแลกิจการในปี 2561 ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 
4,696,000 บาท ซ่ึงสูงกวา่ปีก่อนท่ีจ่ายในอตัรา 3,346,000 บาท ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยใหค้ณะกรรมการน าไปจดัสรร
กนัเอง โดยประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 ทั้ งน้ี เงินโบนัส
กรรมการในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของเงินปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงน้อยกว่า ในปี 2560 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนัส
กรรมการ คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 กรรมการท่ีเป็นฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการลงมา จะไดรั้บเฉพาะเบ้ียประชุม 
 โดยขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไวใ้นรายงานประจ าปี ในส่วนโครงสร้างการจดัการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อยา่งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

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

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 
ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้ งสามารถแต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 

 ตามท่ีคุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั
นับตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 3 ปี โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/
ผูบ้ริหาร/บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด และบดัน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ 
จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบ และให้ความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ผลการปฏิบติังาน ทกัษะความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะไดรั้บ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึง 
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีแห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั
ประจ าปี 2562 ดงัน้ี 

(1) นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ 
 (2) นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ 
 (3) นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 

โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ขอ้มูลประวติั และ
ประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน (รายละเอียดขอ้มูลประวติั และประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี ตามท่ี
ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 และมีความเห็นวา่ ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ
เหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณา
ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,360,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ซ่ึงมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
เท่ากบั 1,300,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานดงักล่าว ทั้งน้ี 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2562 ดว้ย 

ความเห็นคณะกรรมการ : โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณากลัน่กรองการเลือกผูส้อบ
บญัชี ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2562 ซ่ึงไดแ้ก่ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติ
กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 แห่งบริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562 เท่ากบั 1,360,000 บาท 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
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บริษทัขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะ

แต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกขอ้ความ และลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย 
ณ สถานท่ีประชุมก่อนการเร่ิมประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั รายละเอียดขอ้มูล
ของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และบริษทัจะด าเนินการประชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดให้วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2562  

 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
         โดยค าสัง่ประธานกรรมการ 
 

  
 (นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
                           เลขานุการบริษทั 
  

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 

ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 ของ 
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

 ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
 เวลา 10.00 น. – 11.45 น. 
 ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยเลขานุการบริษทักล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ี
ไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งกล่าวแนะน าคณะกรรมการผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย  

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

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

 ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4. นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ  กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   
5. นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล   กรรมการ และผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการสายพาณิชย ์

กรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 
2. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   
3. นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ  กรรมการ 

ผู้บริหารบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ   รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร และเลขานุการบริษทั    
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เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น มา
เขา้ร่วมประชุมร่วมทั้งส้ิน 40 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 17 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งส้ินจ านวน  
106,645,947 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ประธานฯ จึงกล่าวเร่ิมการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงถึงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะตอ้งลงมติใน
แต่ละวาระดงัน้ี 

- ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งดูแลการออกเสียงใหต้รงตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะใหถู้กตอ้ง 

- ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่(หน่ึงหุน้ หน่ึงเสียง)  

- ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดใ้นใบลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ 
ตอนลงทะเบียน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร 

- การเก็บบตัรลงคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
ในแต่ละวาระ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว การค านวณคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะส่วนท่ีไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือวา่ เห็นดว้ย และจะสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

- ในทุกระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอให้ยกมือ เม่ือ
ประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอให้แถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยว่า เป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะช่ือใด แลว้จึงเสนอ
ความเห็นหรือค าถามต่อไป  

ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23
เมษายน 2561 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงไม่มีผูถื้อ
หุ้นเสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 106,645,947 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2561 
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วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษทั จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 
บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวน้ี้จะไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั
เปล่ียนแปลงไปแต่อยา่งใด รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นบริษทั (Fundamental Value) และไม่ส่งผลกระทบ
ในทางลบ (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 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม  ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า เน่ืองจากในเดือนเมษายนใกลช่้วงก าหนดในการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จึงอยากทราบว่า เพราะเหตุใดบริษทัจึงรีบด าเนินการจัด
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี และ เน่ืองจากผูถื้อหุน้ใหญ่ 15 รายแรกของบริษทั ถือหุ้นรวมกนัจ านวนร้อยละ 
90 จึงอยากสอบถามวา่ การลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ะท าใหส้ามารถเพ่ิมสภาพคล่องไดจ้ริงหรือไม่ 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าววา่ การท่ีบริษทัด าเนินการจดัประชุมก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ไม่ไดมี้
ประเด็นแต่อย่างใด เพียงแต่บริษทัเตรียมการล่วงหน้าไวเ้รียบร้อยแลว้ จึงจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นข้ึนก่อน
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์ไดใ้นทนัที ส าหรับการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่หุ้น ทางคณะกรรมการได้
พิจารณา และทบทวนหลากหลายวิธีท่ีจะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องหุ้นแก่บริษทัเป็นอยา่งดีแลว้ จึงคิดวา่การลดมูลค่า
หุน้ท่ีตราไวเ้ป็นวธีิการท่ีเหมาะสมต่อบริษทั และคาดวา่จะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องต่อบริษทัไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 111,906,851 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัจากหุ้นละ 1.00 บาทเป็นหุ้น
ละ 0.50 บาท ตามท่ีเสนอ 
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วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัดงักล่าว 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   (           -           ) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามวา่ บริษทัจะด าเนินการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวเ้ม่ือใด 

เลขานุการบริษทั: คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าววา่ บริษทัคาดวา่จะด าเนินการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 5-6 
มีนาคม 2562 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 111,915,152 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าว ตามท่ีเสนอ  

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท คร้ังที ่1 (SWC-W1) ใน
จ านวนไม่เกนิ 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีความประสงค์ท่ีจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) ในจ านวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจัดสรรท่ี 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
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ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ค  านวณจากมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่) โดยบริษทัจะเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวก่้อน แลว้จึงจะจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ในการค านวณสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ของผูถื้อ
หุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ให้ปัดเศษนั้นท้ิง ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 จะมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น 
และมีราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1.00 บาท ต่อหุน้  

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

ในการน้ี บริษทัก าหนดใหว้นัท่ี 8 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  
SWC-W1 (Record  Date) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงัน้ี   

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามวา่ ท่ีมาของการก าหนดอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
กบั ราคาการใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้ วา่มีท่ีมาอยา่งไร บริษทัมีความจ าเป็นในการใชเ้งินมากนอ้ยเพียงใด เน่ืองจาก
บริษทัอ่ืนส่วนใหญ่จะก าหนดราคาการใช้สิทธิในอนาคตให้สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นในปัจจุบัน และขอ
สอบถามถึงระยะเวลาการใชสิ้ทธิวา่มีรายละเอียดอยา่งไร เน่ืองจากมีความกงัวลต่อผลกระทบท่ีจะมีต่อผูถื้อหุ้น 
(Dilution Effect) หากผูถื้อหุน้ใหญ่ท าการแปลงสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอสอบถามถึงสภาพคล่องทาง
การเงินของบริษทัเป็นอยา่งไร เน่ืองจากท่ีผา่นมาบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบั
อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัลดลงในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพ่ิมข้ึน 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าววา่ ส าหรับท่ีมาของการก าหนดเง่ือนไขและอตัราต่างๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 
มาจากการส ารวจแนวปฏิบติัในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัต่างๆ ในตลาดหลกัทรัพย ์มาพิจารณา
ประกอบกบัปัจจยัพ้ืนฐานในแง่ต่างๆ ของบริษทั เช่น ขนาดของบริษทั แลว้ค านวณออกมาเป็นเง่ือนไขและอตัรา
ต่างๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิอยา่งสมเหตุสมผล อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นบริษทัดว้ย
หากเป็นไปตามทฤษฎีการเงินการลงทุน ส าหรับประเด็นราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1 บาทต่อหุน้ หากท่านยอ้นกลบัไปดู
การจ่ายเงินปันผลในรอบท่ีผา่นมาจะพบวา่บริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีมากถึง 2 บาทต่อหุ้น นัน่แสดงให้เห็น
วา่บริษทัไม่ไดมี้ปัญหาในส่วนสภาพคล่องการเงินท่ีจะตอ้งระดมเงินทุนจ านวนมากจากผูถื้อหุน้ ราคาการใชสิ้ทธิ 
1 บาทต่อหุ้นจึงมีความสมเหตุสมผลในตวัแลว้ ในส่วนความกังวลของท่านผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัสภาพคล่องทาง
การเงินจากการจ่ายเงินปันผลท่ีมากและอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้น จากทฤษฎีทางการเงินท่ีวา่ตน้ทุน
ของแหล่งเงินทุนจากหน้ีสินนั้นจะถูกกวา่ตน้ทุนของแหล่งเงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ดงันั้นหากบริษทัมีเงิน
สดส่วนท่ีเกินความจ าเป็น บริษทัควรจะจ่ายคืนผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผลให้ไดม้ากท่ีสุด และหากตอ้งการจะ
ใชเ้งินเม่ือใดก็ควรท่ีจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากหน้ีสินก่อน ส าหรับสภาพคล่องทางการเงินนั้น ทางฝ่ายบริหาร
มีการต่อรองเพ่ือขอลดเครดิตเทอมจากลูกคา้ต่างๆ หลายรายท าให้บริษทัมีกระแสเงินสดรับเขา้ท่ีดีข้ึน จึงขอให้
ท่านผูถื้อหุ้นไม่ต้องกังวลในเร่ืองดังกล่าว ส่ิงเหล่าน้ีเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้องสร้าง
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ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นให้ดีข้ึนเพ่ือประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นท่ีมาของการเสนอให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) ในวาระ
ต่อไป เพ่ือท่ีจะจูงใจใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้และทางคณะกรรมการบริษทั
ตระหนกัถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ก่อนเสมอ 

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเพ่ิมเติมว่า ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัจะท าการแปลงสิทธิหรือขายหุ้นท่ีไดจ้ากการ
แปลงใบส าคญัแสดงสิทธิในช่วงอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิหรือไม่ เน่ืองจากหากเป็นเช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อ
ราคาหุน้ในตลาด 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าวว่า โดยความคิดเห็นส่วนตวัแลว้ หากบริษทัยงัคงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน
ระดบัท่ีมากข้ึนทุกปี ผูถื้อหุ้นใหญ่คงจะไม่ขายหรือแปลงสิทธิทั้งจ านวนออกสู่ตลาด แต่อาจจะมีขายออกบา้ง
ส่วน เพ่ือช่วยเพ่ิมสภาพคล่องในการซ้ือขายหุน้ในตลาดใหม้ากข้ึน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 111,915,152 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) ในจ านวนไม่เกิน 150,000,000  หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาท ตามท่ีเสนอ 

วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท คร้ังที ่1 (ESOP-W1) ในจ านวนไม่เกนิ 15,000,000 หน่วย 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีความประสงค์ท่ีจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ESOP-W1) จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย 
(ค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่) โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษทัจะเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวก่้อนแลว้จึงจะจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W1 ของบริษทั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ และมีราคาใชสิ้ทธิ 7 บาท ต่อหุน้  

 วตัถุประสงค์ในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้ งความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษทั และเพ่ือเป็น
แนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อบริษทัให้ท างานกบัองค์กรอย่างต่อเน่ือง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่
บริษทั เพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี   

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามวา่ เพราะเหตุใดบริษทัจึงไม่พิจารณาโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนกังาน (EJIP) 
แทนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W1) เน่ืองจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1) จะมี
ผลกระทบต่อราคาหุน้ของตลาด 

เลขานุการบริษทั: คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าววา่ ตามท่ีบริษทัมีแนวทางในการเพ่ิมสภาพคล่องใหก้บัหุน้จึงไดพิ้จารณาแลว้วา่
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (ESOP-W1) มีความเหมาะสมมากกวา่ 
โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (EJIP) เน่ืองจากโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (EJIP) เป็นการ
แบ่งเงินของพนกังานบางส่วนและเงินสมทบของบริษทั เพ่ือน ามาซ้ือหุ้นของบริษทัในตลาดเท่านั้น ดงันั้น 
หากบริษทัออกโครงการสะสมหุน้ส าหรับพนกังาน (EJIP) จะท าให้ปริมาณหุ้นของบริษทัในตลาดลดลงไป 
ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวทางของบริษทัท่ีตอ้งการเพ่ิมสภาพคล่องหุน้ 

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามเพ่ิมเติมวา่ การออกใบสาคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ัง
ท่ี 1 (SWC-W1) และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) 
สามารถแปลงสิทธิไดปี้ละก่ีคร้ัง และมีเง่ือนไขการปรับสิทธิเป็นพิเศษหรือไม่ อยา่งไร 

เลขานุการบริษทั:  คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าวว่า ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (SWC-W1) ไดทุ้กๆ 6 เดือน (รวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง) นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ ตลอดอาย ุ3 ปี ส าหรับระยะเวลาใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (ESOP-
W1) จะสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัไดค้ร้ังแรกเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 3 ปีหลงัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้ในทุกๆ 6 เดือน นับตั้งแต่ออกใบส าคญัแสดสิทธิ 
ESOP-W1 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (ESOP-W1) มีอาย ุ5 ปี ในส่วน
ของเง่ือนไขการปรับสิทธิเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยป์กติทัว่ไป 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 111,915,152 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) ในจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย โดยมี
ราคาใชสิ้ทธิ 7 บาท ตามท่ีเสนอ  
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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 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีแผนท่ีจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  ดงัท่ีกล่าวมาในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ และ มีแผนท่ีจะออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ดงัท่ีกล่าวมาในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ บริษทัจึง
จ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 82,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จ านวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 165,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาทประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 111,915,252 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 82,500,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
165,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามท่ีเสนอ  

วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 82,500,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 165,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามวาระท่ี 6 บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งท าการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิม
และใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 
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 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   (           -           ) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 111,915,252 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีเสนอ 

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

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) ในจ านวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  บริษทัจึงเห็นควรจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(SWC-W1) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 111,915,252 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ตามท่ีเสนอ  

วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท คร้ังที ่1 (ESOP-W1) 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  บริษทั
จึงเห็นควรจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัท่ีจดัสรรใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 
(ESOP-W1) 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 111,915,252 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น  
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ตามท่ีเสนอ  
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วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการขยายธุรกิจในโครงการต่างๆ ของบริษทัร่วมและบริษทั
ยอ่ยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยไม่ไดมุ่้งเนน้เฉพาะธุรกิจเคมีภณัฑเ์พียงอยา่งเดียว จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ขอ้ (38) ท าการค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงัน้ี     

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามวา่ บริษทัมีแผนในอนาคต และแผนด าเนินการค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วม และ
บริษทัยอ่ยเพ่ือขยายไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆอยา่งไร 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าววา่ ตามท่ีบริษทัมีแนวทางในการเปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) เป็น บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพ่ือมิให้บทบาทของ “เคมิคอล” เกิด
ความขดัแยง้กบัการเขา้สู่อุตสาหกรรมอาหาร ดงันั้น บริษทัจึงด าเนินการจดัตั้ง บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟ
เวอเรจ จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ในบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ากดัร้อยละ 100 ทั้งน้ี บริษทั ฮอกไกโด 
ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั จะสามารถด าเนินธุรกิจไดจ้ะตอ้งมีแหล่งเงินทุนหมุนเวยีน ซ่ึงบริษทัพิจารณาแลว้วา่ 
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากดั ควรมาจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงินมากกว่าการการน าเงินจากบริษัทแม่เขา้ไปลงทุนในรูปของส่วนผูถื้อหุ้น จึงเป็นท่ีมาของการเพ่ิม
วตัถปุระสงคข์องบริษทัในคร้ังน้ี 

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัไดมี้การก าหนดวงเงินท่ีสามารถค ้าประกนับริษทัยอ่ยหรือร่วมไว้
หรือไม่ และมีการระบุถึงหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีสามารถน าไปค ้าประกนับริษทัยอ่ยหรือร่วมไวห้รือไม่ 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าววา่ บริษทัไม่ไดก้ าหนดวงเงินหรือประเภททรัพยสิ์นท่ีจะน าไปค ้าประกนับริษทัยอ่ย
หรือร่วม เน่ืองจากบริษทัมีความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงในการจะน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปค ้าประกนัเงินกู ้อีกทั้ง
บริษทัยอ่ยเป็นเสมือนบริษทัเดียวกนักบับริษทัแม่ เน่ืองจากมีการถือหุน้ร้อยละ 100 

ผูถื้อหุน้: คุณมนตช์ยั อุดมหิรัญ  สอบถามวา่ บริษทัมีขอ้ก าหนดนิยามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัร่วมไวอ้ยา่งไรจึงจะท า
การค ้าประกนัเงินกู ้ประการท่ีสองในการค ้าประกนัเงินกูบ้ริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ยนั้นมีการก าหนดเพดานของ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัร่วมหรือยอ่ยไวห้รือไม่ ขอ้สามในอนาคตหากบริษทัแม่ไปค ้าประกนัเงินกูใ้ห้
บริษทัลูกแลว้ บริษทัลูกจะตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราเท่าใด  

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าววา่ ส าหรับนิยามของบริษทัร่วมนั้น เราใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัมีบริษทัยอ่ยอยูเ่พียงบริษทัเดียว คือ บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั ซ่ึงถือหุ้น
อยูร้่อยละ 100  หรืออาจจะเรียกไดว้า่เป็นบริษทัเดียวกนัแต่ท่ีแยกเป็นบริษทัยอ่ยเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนของธุรกิจ
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ท่ีท าอยูเ่ท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ไดมี้การก าหนดเพดานของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไวเ้น่ืองจากบริษทัมีนโยบาย
ท่ีจะใหบ้ริษทัลูกใชแ้หล่งเงินทุนจากหน้ีสินเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 111,915,252 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัท่ีจะด าเนินต่อไปในอนาคต ตามท่ีเสนอ  

วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม สืบเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์อง
บริษทั บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์โดย
ใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ 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 ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนภายใต้
ขอ้จ ากดัของกฎหมาย โดยท่ีไม่กระทบในสาระส าคญัของการแกไ้ขดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า วตัถุประสงค์ท่ีบริษทัได้แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวขา้งตน้นั้น ครอบคลุมกับ
นโยบายการด าเนินธุรกิจในอนาคตแลว้หรือไม่ 

เลขานุการบริษทั:  คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าววา่ จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์หค้รอบคลุมกบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะด าเนินต่อไปในอนาคตแลว้  
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากดั เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะ
ด าเนินการเขา้สู่ธุรกิจอาหาร และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนในการเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจ โดยการกูย้มืเงิน
จากสถาบนัการเงิน และเพ่ือให้อตัราดอกเบ้ียมีอตัราท่ีต ่า บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) จึงตอ้งเป็นผูค้  ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ย  
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 111,915,253 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ตามท่ีเสนอ  
วาระที ่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมผูถื้อหุ้นได้ด าเนินมาจนครบทุกวาระแลว้ และไม่มีวาระอ่ืนเพ่ือพิจารณา 
จากนั้นจึงสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ผูถื้อหุน้:  คุณนวพร ปิยพจนากร สอบถามวา่ จากผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2561 ยอดขายมีการเติบโตตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งเป้ายอดขาย 5,000 ลา้นบาทในปี 2565 แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ยอดขายของบริษทัจะตอ้งเติบโตคิดเป็นร้อยละ 20 ต่อปี แต่เน่ืองจากเศรษฐกิจในปัจจุบนัเติบโตไม่มากนกั 
ดงันั้น บริษทัมีกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตระยะยาวอยา่งไร 

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ ชญาน์นนัท ์ กล่าววา่ บริษทัจะด าเนินธุรกิจหลากหลายมากข้ึนตามท่ีเคยไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบ และบริษทัยงัคงใช ้4 กลยทุธ์หลกั คือ 1. สร้างความแขง็แกร่งของสินคา้ปัจจุบนัของบริษทั ภายใต้
ตราสินคา้ “เชนไดร้ท”์ “เชนการ์ด” และ “ทีโพล”์ โดยมีการจดัท าโฆษณาของตราสินคา้ดงักล่าวออกอากาศ
ทางโทรทศัน์มาเป็นระยะๆ 2. การขยายสินคา้ไปในกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพ่ือท่ีจะสามารถเพ่ิมยอดขายของ
บริษทัใหสู้งข้ึน เช่น การจดัตั้งบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์ เบฟเวอเรจ จ ากดั เพื่อเขา้สูธุรกิจอาหาร 3. การ
เจาะตลาดพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินคา้ใหท้ัว่ถึงมากข้ึน และการขยายสินคา้ไปยงัต่างประเทศมากข้ึน 4. การสร้างคน 
และวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังานท างานไดร้วดเร็วข้ึน กลา้คิด กลา้แสดงออกมากข้ึน พร้อมทั้งการน า
เทคโนโลย ีหรือระบบเขา้มาใชใ้นการท างานของบริษทัมากข้ึน 

ผูถื้อหุน้:  คุณนวพร ปิยพจนากร สอบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัไดต้ั้งเป้าหมายยอดขายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ “ทีโพล”์ ให้
มีส่วนแบ่งการตลาดใหไ้ดร้้อยละ 5 ของมูลค่าตลาดน ้ ายาลา้งจาน จึงขอสอบถามวา่ บริษทัจะสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่  

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ ชญาน์นนัท ์ กล่าววา่ ปีท่ีแลว้บริษทัสามารถด าเนินการไปไดค้ร่ึงทางของเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ลว้ 
และในปีน้ีบริษทัก็จะมีกิจกรรมการตลาดของสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ “ทีโพล”์ ออกมาอยา่งต่อเน่ือง 

ผูถื้อหุน้:  คุณนวพร ปิยพจนากร สอบถามเพ่ิมเติมวา่ หากเป็นเช่นนั้น ในปีน้ีค่าใชจ่้ายในการโฆษณาก็ยงัคงอยูใ่นระดบั
เดียวกบัปีท่ีแลว้ใช่หรือไม่ เพ่ือใหส้ามารถขายสินคา้ได ้
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กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท ์กล่าววา่ เน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ท าใหต้อ้งมีการออกโฆษณา เพ่ือใช้
ในการต่อสูก้บัคู่แข่ง ซ่ึงบริษทัจะพยายามควบคุมการใชง้บในการโฆษณาใหน้อ้ย แต่ไดผ้ลตอบรับท่ีดี  

ผูถื้อหุน้:  คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามว่า จากผลประกอบการรอบ 9 เดือนท่ีผ่านมาพบวา่อตัราการเติบโตของก าไร
ลดลงเน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนไม่ทราบวา่บริษทัมีแนวทางในการจดัการ
เร่ืองน้ีอย่างไร รวมถึงแนวทางในการขยายตวัไปยงัธุรกิจอาหาร เน่ืองจากตนและเพ่ือนนักลงทุนไม่ค่อย
ทราบขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ย จึงอยากขอใหบ้ริษทัจดังานเชิญนกัลงทุนเขา้เยีย่มชมธุรกิจของบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ ชญาน์นนัท ์ กล่าววา่ ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทั้งในส่วนของ
โซลเวนทท่ี์ผนัแปรไปตามราคาน ้ามนัและในส่วนของสารเคมีตั้งตน้ท่ีไดรั้บผลกระทบทางดา้นราคาจากการ
ปิดตวัของโรงงานผูผ้ลิตหลายราย อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพ้ยายามลดผลกระทบดา้นตน้ทุนลงโดย ส่วน
แรกจดัการลดตน้ทุนของบรรจุภณัฑห์ลายรายการโดยการปรับลดสเปคโดยท่ีคุณภาพยงัคงเดิมหรือหาผูผ้ลิต
รายใหม่ๆ เขา้ประกวดราคา ส่วนท่ีสองคือการปรับราคาของสินคา้บางรายการเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 7 ถึง
ร้อยละ 10 โดยไม่ใหก้ระทบกบัยอดขายตกลงโดยการเปรียบเทียบดรรชนีราคากบัสินคา้คู่แข่งเพ่ือก าหนดกล
ยทุธ์ในการปรับข้ึนราคาสินคา้ ส่วนสุดทา้ยคือความพยายามมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรสูง 

ผูถื้อหุน้: คุณสุพตัรา สิทธิชยั สอบถามวา่ แนวทางการขยายตลาดสินคา้ในประเทศกมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม 
(CLMV) รวมทั้งประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย เป็นอยา่งไร 

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ ชญาน์นนัท ์ กล่าววา่ ส าหรับการขยายตลาดสินคา้ไปต่างประเทศ บริษทัมุ่งเนน้ท่ีกลุ่มประเทศ
กมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม (CLMV) เป็นระดบัแรกๆ ซ่ึงในกลุ่มประเทศกมัพชูา ลาว และเวยีดนาม ได้
เขา้ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ ส าหรับประเทศพม่า อินโดนีเซีย และอินเดีย ยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการศึกษาใน
เร่ืองกฎหมาย และการข้ึนทะเบียนสินคา้ โดยคาดวา่ประเทศพม่าจะด าเนินการข้ึนทะเบียนสินคา้ไดเ้รียบร้อย
ภายในไตรมาส 3/2562 ทั้งน้ี การข้ึนทะเบียนสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ ์ จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรใน
แต่ละประเทศ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับสินคา้กลุ่มท าความสะอาดทีโพล ์ และแชมพสุูนขัสามารถออกวาง
จ าหน่ายไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอการข้ึนทะเบียน 

ปิดประชุม เวลา 11.45 น. 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

  (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

 

ลงนาม……………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 

            (นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท)์ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงนิประจ าปี 2561 
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 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 

วนั/เดือน/ปีเกิด 24 กนัยายน 2502 

อาย ุ 59 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 3 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (19 เมษายน 2559) 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัวร์ุสเตอร์โพลีเทคนิค วร์ุสเตอร์ รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี 
อบรม/สมัมนา - ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program (DAP) 32/2548 จาก Thai-IOD 

- ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) 57/2548 จาก Thai-IOD 
- ประกาศนียบตัร Role of Chairman Program (RCP) 11/2548 จาก Thai-IOD 
- ประกาศนียบตัร Role of Compensation Committee Program (RCC) 2/2550 จาก Thai-IOD 
- ประกาศนียบตัร Mergers & Acquisitions จาก Thai-IOD 
- Course in Corporate Financial Strategies for Maximizing Economic Value Added (EVA) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ประสบการณ์การท างาน - ประธานกรรมการ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก  
- กรรมการ บริษทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากดั และบริษทั 
โรงพยาบาลพญาไท 3 จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน   ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   ไม่มี 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 
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ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือใน
ระยะ 2 ปีท่ีผา่นมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
 (เช่นการซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยมื/ใหกู้ย้มืเงิน) ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา ไม่มี 

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

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ 
วนั/เดือน/ปีเกิด 13 มิถุนายน 2510 

อาย ุ 51 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 1,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ 28 ธนัวาคม 2561) 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 2 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (28 เมษายน 2560) 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาตรี คณะแพทยศ์าสตร์ St. Bartholomew’s and The London School of Medicine and 

Dentistry, University of London, ประเทศองักฤษ 
อบรม/สมันา - ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน - กรรมการ บริษทั ทีเคเอส เคมิคอล จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั เอสทีเค โฮลด้ิง  จ ากดั  
 - แพทย ์โรงพยาบาลโรยลั ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 - แพทย ์โรงพยาบาลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์ ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา              ไม่มี 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

 ช่ือ-ช่ือสกลุ นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ 

วนั/เดือน/ปีเกิด 20 ธนัวาคม 2529 

อาย ุ 32 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 4 เดือน นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (9 พฤศจิกายน 2561) 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท Project Management University of Manchester ประเทศองักฤษ 
 - ปริญญาตรี Business Management University of Salford ประเทศองักฤษ 
อบรม/สมัมนา - ไม่มี 
ประสบการณ์การท างาน - ผูจ้ดัการอาวโุส บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทีโอเอ รีเทลบิซ จ ากดั 
 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ที แอล บี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 - ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษทั ลูซอตติกา โฮลเซล (ประเทศไทย) จ ากดั 
 - ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชนัแนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   3 แห่ง 
 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา                ไม่มี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

ข้อมูลประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   3930 

ต าแหน่ง   หุน้ส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   2526 - ปัจจุบนั 
ประวติัการศึกษา   - ปริญญาโท ดา้นการจดัการจากสถาบนัธุรกิจศศินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาการบญัชี จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 
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ข้อมูลประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   5874 

ต าแหน่ง   หุน้ส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   2538 - ปัจจุบนั 
ประวติัการศึกษา   - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
   - ปริญญาตรี สาขาบญัชี จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 
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ข้อมูลประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ   นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   5730 

ต าแหน่ง   หุน้ส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   2539 - ปัจจุบนั 
ประวติัการศึกษา   - ปริญญาโท สาขาบญัชี จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   - ปริญญาตรี สาขาบญัชี จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

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

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

การมอบฉันทะ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก และ ข) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้เพ่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตวัเองจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทั คือ (1) 
นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) ดร. วิชิต 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 ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงแรมบางนา ไพรด์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 2/4 หมู่ท่ี 14 ถนนบางนา-
ตราด กม. 6.5 ต  าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

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

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
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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 ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

       (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น
ตั้งอยูห่รือโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  านาจลงรายมือช่ือ ผูกพนันิติ
บุคคล และเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

      (ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ (หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง) โดยจะ
แยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ก่ีเสียงก็ได ้ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วม
ประชุมแทน และกาเคร่ืองหมายมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคผ์ูถื้อหุ้น 
หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวน้ี บริษทัจะน าการออกเสียงลงคะแนนไปบนัทึกรวบรวมไวใ้นขณะท่ีผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแลว้ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุม 
 ผลการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมเม่ือจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวใหท่ี้ประชุมทราบ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะ (ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัแจกให้และส่งคืนให้เจา้หน้าท่ี เพ่ือน าไปบนัทึกรวมกบัคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะล่วงหนา้ให้แก่กรรมการ
อิสระท่ีบริษทัก าหนด และคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะท่ีบริษทับนัทึกไวข้ณะท่ีลงทะเบียนตามกล่าวขา้งตน้ คะแนนเสียง
ทั้งหมดจะถูกส่งมอบใหป้ระธานกล่าวสรุปในท่ีประชุมของวาระนั้นๆ วา่มีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงก่ีเสียง  
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) วนัที ่26 เมษายน 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 

กรณทีีม่ผู้ีต้องการออกเสียงในวาระน้ันๆ 
ให้ยกมือ และกรอกบัตรลงคะแนน 

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 คิดเป็นร้อยละ 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 าแหน่งงานในปัจจุบนั - ไม่มี 
 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
 - วาระท่ี 1  ไม่มี 
 - วาระท่ี 2  ไม่มี 
 - วาระท่ี 3  ไม่มี 
 - วาระท่ี 4  ไม่มี 
 - วาระท่ี 5  มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
 - วาระท่ี 6  ไม่มี 
 - วาระท่ี 7 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 คิดเป็นร้อยละ 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 ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ
ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั บีเอม็พี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  

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

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษทั จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
 - วาระท่ี 1  ไม่มี 
 - วาระท่ี 2  ไม่มี 
 - วาระท่ี 3  ไม่มี 
 - วาระท่ี 4  ไม่มี 
 - วาระท่ี 5  ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
 - วาระท่ี 6  ไม่มี 
 - วาระท่ี 7 ไม่มี 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 44 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 138/13 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท นิติศาสตร์(ภาษีอากร) มหาวทิยาลยั วอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวติัการท างาน - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั ฮนัตนั แอนดูร์ เคิกร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 
 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั จดัการ และพฒันาทรัพยากรน ้ 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 เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั เซเวน่ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
 - วาระท่ี 1  ไม่มี 
 - วาระท่ี 2  ไม่มี 
 - วาระท่ี 3  ไม่มี 
 - วาระท่ี 4  ไม่มี 
 - วาระท่ี 5  ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
 - วาระท่ี 6  ไม่มี 
 - วาระท่ี 7 ไม่มี 
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นิยามกรรมการอสิระ 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการ
อิสระไว ้ซ่ึงเข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

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

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

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

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

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

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

(ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

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

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

การปิดสมุดทะเบียน 
ขอ้ 19. บริษทัอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังก็ได ้โดยประกาศให้ผูถื้อ

หุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน้ 

การเรียกประชุม 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึงท่ีกล่าวมาแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น
เม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน้ีให้
คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว (ถา้มี) และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 
วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

 ใหค้ณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะ
ใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
กบัท่ีตั้งของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

การมอบฉันทะ 
ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่ผูถื้อหุ้นอาจมอบ

ฉันทะให้บุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้ทั้งน้ีการมอบฉันทะตอ้งท า
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะโดยตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและผูรั้บมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไป
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
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องค์ประชุม 
ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

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

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

ขอ้ 41.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการ
ประชุม ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี
ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

คะแนนเสียง 
ขอ้ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้ 1 หุน้มีเสียง 1 เสียง ทั้งน้ีผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

เร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 



39 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
 

แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 
 

 


