
 

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

______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

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

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยเลขานุการบริษทักล่าวขอบคุณผูถื้อ
หุน้ท่ีไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 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  
   



 

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น 
มาเขา้ร่วมประชุมร่วมทั้ งส้ิน 40 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 17 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้ งส้ิน
จ านวน  106,645,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ประธานฯ จึงกล่าวเร่ิมการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะตอ้งลงมติ
ในแต่ละวาระดงัน้ี 

- ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งดูแลการออกเสียงใหต้รงตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะใหถู้กตอ้ง 

- ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่(หน่ึงหุน้ หน่ึงเสียง)  

- ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระไดใ้นใบลงคะแนนท่ีไดรั้บ 
ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร 

- การเก็บบตัรลงคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นในส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง ในแต่ละวาระ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว การค านวณคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะส่วนท่ี
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือว่า เห็นดว้ย และจะสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชุม
รับทราบ 

- ในทุกระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอใหย้กมือ เม่ือ
ประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอใหแ้ถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยวา่ เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะช่ือใด แลว้จึงเสนอ
ความเห็นหรือค าถามต่อไป  

ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23
เมษายน 2561 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ 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  



 

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการเสริมสภาพคล่องใหแ้ก่หุน้ของบริษทั จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวน้ี้จะไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของ
บริษทัเปล่ียนแปลงไปแต่อยา่งใด รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้บริษทั (Fundamental Value) และไม่ส่งผล
กระทบในทางลบ (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 าหนดในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จึงอยากทราบวา่ เพราะเหตุใดบริษทัจึงรีบด าเนินการจดั
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี และ เน่ืองจากผูถื้อหุน้ใหญ่ 15 รายแรกของบริษทั ถือหุน้รวมกนัจ านวนร้อย
ละ 90 จึงอยากสอบถามวา่ การลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ะท าใหส้ามารถเพ่ิมสภาพคล่องไดจ้ริงหรือไม่ 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าวว่า การท่ีบริษทัด าเนินการจดัประชุมก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
ไม่ไดมี้ประเด็นแต่อยา่งใด เพียงแต่บริษทัเตรียมการล่วงหนา้ไวเ้รียบร้อยแลว้ จึงจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
ข้ึนก่อนเพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์ได้ในทันที ส าหรับการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่หุ้น ทาง
คณะกรรมการไดพ้ิจารณา และทบทวนหลากหลายวิธีท่ีจะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องหุ้นแก่บริษทัเป็นอยา่งดีแลว้ 
จึงคิดวา่การลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวเ้ป็นวธีิการท่ีเหมาะสมต่อบริษทั และคาดวา่จะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องต่อบริษทั
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

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

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัจากหุ้นละ 1.00 บาทเป็น
หุน้ละ 0.50 บาท ตามท่ีเสนอ 



 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัดงักล่าว 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 าเนินการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 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 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าว ตามท่ีเสนอ  

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

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีความประสงคท่ี์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) ในจ านวนไม่เกิน 150,000,000 
หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (ค  านวณจากมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่) โดยบริษทัจะเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวก่้อน แลว้จึงจะ



 

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ในการค านวณสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 
ของผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ให้ปัดเศษนั้นท้ิง ทั้งน้ี ใบส าคญั
แสดงสิทธิ SWC-W1 จะมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ
หุน้สามญั 1 หุน้ และมีราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1.00 บาท ต่อหุน้  

 วตัถุประสงค์ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งทางดา้นการเงินของบริษทั เพ่ือให้บริษทัมีความยืดหยุน่ทางการเงินในการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และ
เพ่ือส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SWC-W1 

ในการน้ี บริษทัก าหนดให้วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ  SWC-W1 (Record  Date) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี   

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามวา่ ท่ีมาของการก าหนดอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิ กบั ราคาการใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้ วา่มีท่ีมาอยา่งไร บริษทัมีความจ าเป็นในการใชเ้งินมากนอ้ยเพียงใด 
เน่ืองจากบริษทัอ่ืนส่วนใหญ่จะก าหนดราคาการใชสิ้ทธิในอนาคตให้สูงกวา่ราคาตลาดของหุ้นในปัจจุบนั 
และขอสอบถามถึงระยะเวลาการใชสิ้ทธิวา่มีรายละเอียดอยา่งไร เน่ืองจากมีความกงัวลต่อผลกระทบท่ีจะมี
ต่อผูถื้อหุน้ (Dilution Effect) หากผูถื้อหุน้ใหญ่ท าการแปลงสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอสอบถามถึง
สภาพคล่องทางการเงินของบริษทัเป็นอยา่งไร เน่ืองจากท่ีผา่นมาบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน ประกอบกบัอตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัลดลงในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพ่ิมข้ึน 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าววา่ ส าหรับท่ีมาของการก าหนดเง่ือนไขและอตัราต่างๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ
นั้น มาจากการส ารวจแนวปฏิบติัในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัต่างๆ ในตลาดหลกัทรัพย ์มา
พิจารณาประกอบกบัปัจจยัพ้ืนฐานในแง่ต่างๆ ของบริษทั เช่น ขนาดของบริษทั แลว้ค านวณออกมาเป็น
เง่ือนไขและอตัราต่างๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิอยา่งสมเหตุสมผล อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องในการ
ซ้ือขายหุน้บริษทัดว้ยหากเป็นไปตามทฤษฎีการเงินการลงทุน ส าหรับประเด็นราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1 บาทต่อ
หุน้ หากท่านยอ้นกลบัไปดูการจ่ายเงินปันผลในรอบท่ีผา่นมาจะพบวา่บริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีมากถึง 
2 บาทต่อหุ้น นั่นแสดงให้เห็นว่าบริษทัไม่ได้มีปัญหาในส่วนสภาพคล่องการเงินท่ีจะตอ้งระดมเงินทุน
จ านวนมากจากผูถื้อหุน้ ราคาการใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้จึงมีความสมเหตุสมผลในตวัแลว้ ในส่วนความกงัวล
ของท่านผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัสภาพคล่องทางการเงินจากการจ่ายเงินปันผลท่ีมากและอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี
เพ่ิมข้ึนมานั้น จากทฤษฎีทางการเงินท่ีวา่ตน้ทุนของแหล่งเงินทุนจากหน้ีสินนั้นจะถูกกว่าตน้ทุนของแหล่ง
เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ดงันั้นหากบริษทัมีเงินสดส่วนท่ีเกินความจ าเป็น บริษทัควรจะจ่ายคืนผูถื้อหุ้น
ในรูปของเงินปันผลให้ไดม้ากท่ีสุด และหากตอ้งการจะใชเ้งินเม่ือใดก็ควรท่ีจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจาก
หน้ีสินก่อน ส าหรับสภาพคล่องทางการเงินนั้น ทางฝ่ายบริหารมีการต่อรองเพ่ือขอลดเครดิตเทอมจากลูกคา้
ต่างๆ หลายรายท าใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดรับเขา้ท่ีดีข้ึน จึงขอให้ท่านผูถื้อหุ้นไม่ตอ้งกงัวลในเร่ืองดงักล่าว 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นให้ดีข้ึนเพ่ือประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงเป็นท่ีมาของการเสนอให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ 
กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) ในวาระต่อไป เพื่อท่ีจะจูงใจให้



 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารสร้างผลตอบแทนให้กับผูถื้อหุ้นและทางคณะกรรมการบริษทัตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ก่อนเสมอ 

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัจะท าการแปลงสิทธิหรือขายหุ้นท่ีไดจ้ากการ
แปลงใบส าคัญแสดงสิทธิในช่วงอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือไม่ เน่ืองจากหากเป็นเช่นนั้ นจะมี
ผลกระทบต่อราคาหุน้ในตลาด 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าววา่ โดยความคิดเห็นส่วนตวัแลว้ หากบริษทัยงัคงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน
ระดบัท่ีมากข้ึนทุกปี ผูถื้อหุน้ใหญ่คงจะไม่ขายหรือแปลงสิทธิทั้งจ 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 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการออกและจดัสรรใบส 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 ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีความประสงคท่ี์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ESOP-W1) จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย 

(ค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่) โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษทัจะเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวก่้อนแลว้จึงจะจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ ESOP-W1 ของบริษทั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใช้

สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ และมีราคาใชสิ้ทธิ 7 บาท ต่อหุน้  

 วตัถุประสงค์ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการ
ปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการร่วมกนัสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษทั และเพ่ือเป็น
แนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อบริษทัใหท้ างานกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่
บริษทั เพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี   



 

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามวา่ เพราะเหตุใดบริษทัจึงไม่พิจารณาโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน 
(EJIP) แทนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W1) เน่ืองจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W1) 
จะมีผลกระทบต่อราคาหุน้ของตลาด 

เลขานุการบริษทั: คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าววา่ ตามท่ีบริษทัมีแนวทางในการเพ่ิมสภาพคล่องให้กบัหุ้นจึงไดพ้ิจารณา
แลว้ว่าการออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน (ESOP-W1) มีความ
เหมาะสมมากกว่า โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (EJIP) เน่ืองจากโครงการสะสมหุ้นส าหรับ
พนกังาน (EJIP) เป็นการแบ่งเงินของพนกังานบางส่วนและเงินสมทบของบริษทั เพ่ือน ามาซ้ือหุ้นของ
บริษทัในตลาดเท่านั้ น ดังนั้น หากบริษัทออกโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (EJIP) จะท าให้
ปริมาณหุน้ของบริษทัในตลาดลดลงไป ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวทางของบริษทัท่ีตอ้งการเพ่ิมสภาพคล่องหุน้ 

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามเพ่ิมเติมวา่ การออกใบสาคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(ESOP-W1) สามารถแปลงสิทธิไดปี้ละก่ีคร้ัง และมีเง่ือนไขการปรับสิทธิเป็นพิเศษหรือไม่ อยา่งไร 

เลขานุการบริษทั:  คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าวว่า ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (SWC-W1) ได้ทุกๆ 6 เดือน (รวมทั้ งส้ิน 6 คร้ัง) นับตั้ งแต่วนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดอาย ุ3 ปี ส าหรับระยะเวลาใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน (ESOP-W1) จะสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัไดค้ร้ังแรกเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลา 3 ปีหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นทุกๆ 6 เดือน นบัตั้งแต่
ออกใบส าคญัแสดสิทธิ ESOP-W1 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
(ESOP-W1) มีอายุ 5 ปี ในส่วนของเง่ือนไขการปรับสิทธิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
ปกติทัว่ไป 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

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

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) ในจ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย 
โดยมีราคาใชสิ้ทธิ 7 บาท ตามท่ีเสนอ  

  



 

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

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีแผนท่ีจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  ดงัท่ีกล่าวมาในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ และ มีแผนท่ีจะออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ดงัท่ีกล่าวมาในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ 
บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 82,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 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 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 82,500,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 232,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 165,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามท่ีเสนอ  

วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 82,500,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจ 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 าการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว โดยให้ยกเลิก

ขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ 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   (           -           ) 

 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 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีเสนอ 

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

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (SWC-W1) ในจ านวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  บริษทัจึงเห็นควร
จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  (SWC-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 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 150,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ตามท่ีเสนอ  

วาระที ่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท คร้ังที ่1 (ESOP-W1) 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ของบริษทั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  

บริษทัจึงเห็นควรจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนของบริษทัท่ีจดัสรรให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

(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 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น  
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ตามท่ีเสนอ  

วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจในโครงการต่างๆ ของบริษทัร่วมและ

บริษทัยอ่ยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยไม่ไดมุ่้งเนน้เฉพาะธุรกิจเคมีภณัฑเ์พียงอยา่งเดียว จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญั

ผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ขอ้ (38) ท าการค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี     

  



 

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามว่า บริษทัมีแผนในอนาคต และแผนด าเนินการค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วม 
และบริษทัยอ่ยเพ่ือขยายไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆอยา่งไร 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าววา่ ตามท่ีบริษทัมีแนวทางในการเปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพ่ือมิให้บทบาทของ “เคมิ
คอล” เกิดความขดัแยง้กบัการเขา้สู่อุตสาหกรรมอาหาร ดงันั้น บริษทัจึงด าเนินการจดัตั้ง บริษทั ฮอกไกโด 
ฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ในบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จ ากดัร้อยละ 100 ทั้งน้ี 
บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ากดั จะสามารถด าเนินธุรกิจไดจ้ะตอ้งมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึง
บริษทัพิจารณาแลว้วา่ แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จ ากดั ควรมาจาก
การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินมากกวา่การการน าเงินจากบริษทัแม่เขา้ไปลงทุนในรูปของส่วนผูถื้อหุ้น จึง
เป็นท่ีมาของการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัในคร้ังน้ี 

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัไดมี้การก าหนดวงเงินท่ีสามารถค ้าประกนับริษทัยอ่ยหรือร่วม
ไวห้รือไม่ และมีการระบุถึงหลกัทรัพย์หรือทรัพยสิ์นท่ีสามารถน าไปค ้ าประกันบริษทัย่อยหรือร่วมไว้
หรือไม่ 

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เยน็สุดใจ กล่าววา่ บริษทัไม่ไดก้ าหนดวงเงินหรือประเภททรัพยสิ์นท่ีจะน าไปค ้าประกนับริษทั
ยอ่ยหรือร่วม เน่ืองจากบริษทัมีความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงในการจะน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปค ้ าประกนั
เงินกู ้อีกทั้งบริษทัยอ่ยเป็นเสมือนบริษทัเดียวกนักบับริษทัแม่ เน่ืองจากมีการถือหุน้ร้อยละ 100 

ผูถื้อหุน้: คุณมนตช์ยั อุดมหิรัญ  สอบถามวา่ บริษทัมีขอ้ก าหนดนิยามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัร่วมไวอ้ยา่งไรจึง
จะท าการค ้ าประกนัเงินกู ้ประการท่ีสองในการค ้าประกนัเงินกูบ้ริษทัร่วมหรือบริษทัย่อยนั้นมีการก าหนด
เพดานของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัร่วมหรือยอ่ยไวห้รือไม่ ขอ้สามในอนาคตหากบริษทัแม่ไปค ้า
ประกนัเงินกูใ้หบ้ริษทัลูกแลว้ บริษทัลูกจะตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราเท่าใด  

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวว่า ส าหรับนิยามของบริษัทร่วมนั้ น เราใช้หลักเกณฑ์เดียวกับของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัมีบริษทัยอ่ยอยูเ่พียงบริษทัเดียว คือ บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ 
จ ากดั ซ่ึงถือหุ้นอยูร้่อยละ 100  หรืออาจจะเรียกไดว้า่เป็นบริษทัเดียวกนัแต่ท่ีแยกเป็นบริษทัยอ่ยเพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนของธุรกิจท่ีท าอยูเ่ท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ไดมี้การก าหนดเพดานของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
ไวเ้น่ืองจากบริษทัมีนโยบายท่ีจะใหบ้ริษทัลูกใชแ้หล่งเงินทุนจากหน้ีสินเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

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

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัท่ีจะด าเนินต่อไปในอนาคต ตามท่ีเสนอ  

  



 

วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม สืบเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์
ของบริษัท บริษัทจึงจ าเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถุประสงค ์โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ 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 เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน
ภายใตข้อ้จ ากดัของกฎหมาย โดยท่ีไม่กระทบในสาระส าคญัของการแกไ้ขดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   

ผูถื้อหุน้: คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามวา่ วตัถุประสงคท่ี์บริษทัไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวขา้งตน้นั้น ครอบคลุมกบั
นโยบายการด าเนินธุรกิจในอนาคตแลว้หรือไม่ 

เลขานุการบริษทั:  คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าววา่ จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์ห้ครอบคลุมกบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะด าเนินต่อไปใน
อนาคตแลว้  อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัตั้งบริษทัย่อย คือ บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากดั 
เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะด าเนินการเขา้สู่ธุรกิจอาหาร และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนในการเร่ิมตน้
ด าเนินธุรกิจ โดยการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน และเพ่ือให้อตัราดอกเบ้ียมีอตัราท่ีต ่า บริษทั เชอร์วูด้ 
คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จึงตอ้งเป็นผูค้  ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ย  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

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

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ตามท่ีเสนอ  
  



 

วาระที ่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ าเนินมาจนครบทุกวาระแลว้ และไม่มีวาระอ่ืนเพ่ือพิจารณา 
จากนั้นจึงสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ผูถื้อหุน้  คุณนวพร ปิยพจนากร สอบถามวา่ จากผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2561 ยอดขายมีการเติบโต
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งเป้ายอดขาย 5,000 ลา้นบาทในปี 2565 แสดง
ใหเ้ห็นวา่ ยอดขายของบริษทัจะตอ้งเติบโตคิดเป็นร้อยละ 20 ต่อปี แต่เน่ืองจากเศรษฐกิจในปัจจุบนั
เติบโตไม่มากนกั ดงันั้น บริษทัมีกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตระยะยาวอยา่งไร 

กรรมการผูจ้ดัการ คุณสิริณฏัฐ ์ ชญาน์นนัท ์ กล่าววา่ บริษทัจะด าเนินธุรกิจหลากหลายมากข้ึนตามท่ีเคยไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบ และบริษทัยงัคงใช ้ 4 กลยทุธ์หลกั คือ 1. สร้างความแขง็แกร่งของสินคา้ปัจจุบนัของบริษทั 
ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท”์ “เชนการ์ด” และ “ทีโพล”์ โดยมีการจดัท าโฆษณาของตราสินคา้ดงักล่าว
ออกอากาศทางโทรทศัน์มาเป็นระยะๆ 2. การขยายสินคา้ไปในกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพ่ือท่ีจะสามารถเพ่ิม
ยอดขายของบริษทัใหสู้งข้ึน เช่น การจดัตั้งบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั เพ่ือเขา้สูธุรกิจ
อาหาร 3. การเจาะตลาดพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินคา้ใหท้ัว่ถึงมากข้ึน และการขยายสินคา้ไปยงัต่างประเทศมาก
ข้ึน 4. การสร้างคน และวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังานท างานไดร้วดเร็วข้ึน กลา้คิด กลา้แสดงออกมาก
ข้ึน พร้อมทั้งการน าเทคโนโลย ีหรือระบบเขา้มาใชใ้นการท างานของบริษทัมากข้ึน 

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

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ ชญาน์นนัท ์ กล่าววา่ ปีท่ีแลว้บริษทัสามารถด าเนินการไปไดค้ร่ึงทางของเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
แลว้ และในปีน้ีบริษทัก็จะมีกิจกรรมการตลาดของสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ “ทีโพล”์ ออกมาอยา่งต่อเน่ือง 

ผูถื้อหุน้:  คุณนวพร ปิยพจนากร สอบถามเพ่ิมเติมวา่ หากเป็นเช่นนั้น ในปีน้ีค่าใชจ่้ายในการโฆษณาก็ยงัคงอยูใ่น
ระดบัเดียวกบัปีท่ีแลว้ใช่หรือไม่ เพ่ือใหส้ามารถขายสินคา้ได ้

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท ์กล่าววา่ เน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ท าใหต้อ้งมีการออกโฆษณา เพ่ือ
ใชใ้นการต่อสูก้บัคู่แข่ง ซ่ึงบริษทัจะพยายามควบคุมการใชง้บในการโฆษณาใหน้อ้ย แต่ไดผ้ลตอบรับท่ีดี  

ผูถื้อหุน้  คุณอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามวา่ จากผลประกอบการรอบ 9 เดือนท่ีผา่นมาพบวา่อตัราการเติบโตของก าไร
ลดลงเน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนไม่ทราบว่าบริษทัมีแนวทางในการ
จดัการเร่ืองน้ีอยา่งไร รวมถึงแนวทางในการขยายตวัไปยงัธุรกิจอาหาร เน่ืองจากตนและเพ่ือนนกัลงทุน
ไม่ค่อยทราบขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ย จึงอยากขอให้บริษทัจดังานเชิญนักลงทุนเขา้เยี่ยมชมธุรกิจของ
บริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ: คุณสิริณฏัฐ ์ ชญาน์นนัท ์ กล่าววา่ ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทั้งในส่วน
ของโซลเวนทท่ี์ผนัแปรไปตามราคาน ้ ามนัและในส่วนของสารเคมีตั้งตน้ท่ีไดรั้บผลกระทบทางดา้นราคา
จากการปิดตวัของโรงงานผูผ้ลิตหลายราย อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพ้ยายามลดผลกระทบดา้นตน้ทุน 

  



 

ลงโดย ส่วนแรกจดัการลดตน้ทุนของบรรจุภณัฑห์ลายรายการโดยการปรับลดสเปคโดยท่ีคุณภาพยงัคง
เดิมหรือหาผูผ้ลิตรายใหม่ๆ เขา้ประกวดราคา ส่วนท่ีสองคือการปรับราคาของสินคา้บางรายการเพ่ิมข้ึน
ประมาณร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 โดยไม่ใหก้ระทบกบัยอดขายตกลงโดยการเปรียบเทียบดรรชนีราคากบั
สินคา้คู่แขง่เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการปรับข้ึนราคาสินคา้ ส่วนสุดทา้ยคือความพยายามมุ่งเนน้ไปยงักลุ่ม
สินคา้ท่ีมีอตัราก 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 
ไดเ้ขา้ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ ส าหรับประเทศพม่า อินโดนีเซีย และอินเดีย ยงัอยูร่ะหวา่งด าเนิน
การศึกษาในเร่ืองกฎหมาย และการข้ึนทะเบียนสินคา้ โดยคาดวา่ประเทศพม่าจะด าเนินการข้ึนทะเบียน
สินคา้ไดเ้รียบร้อยภายในไตรมาส 3/2562 ทั้งน้ี การข้ึนทะเบียนสินคา้ประเภทเคมีภณัฑ ์ จ าเป็นตอ้งใช้
ระยะเวลาพอสมควรในแต่ละประเทศ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับสินคา้กลุ่มท าความสะอาดทีโพล ์และแชมพู
สุนขัสามารถออกวางจ าหน่ายไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอการข้ึนทะเบียน 

 

 

 

ปิดประชุม เวลา 11.45 น. 

 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

  (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

 

 

 

ลงนาม……………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 

            (นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท)์ 


