
 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษทั เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 
 

 
 

 

ในวนัพฤหัสบดทีี่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น. 
โดยจดัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ณ บริษทั เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
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วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  
2. รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงิน ประจ าปี 2562 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ   
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชี  
5. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ ข. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข)  
7. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
8. นิยามกรรมการอิสระ 
9. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนั
พฤหัสบดีท่ี 28 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 ซ่ึงบริษทัไดส่้ง
ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ และไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ (รายละเอียดรายงานการประชุม ตามท่ี
ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 มีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (ตามท่ีปรากฏในส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรใหรั้บทราบผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ของบริษทั ตามท่ีเสนอ 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง (ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

รายการ งบการเงนิรวมของ SWC และบริษัทย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการของ SWC 

 สินทรัพยร์วม 1,298.14 ลา้นบาท 1,249.56 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม 594.91 ลา้นบาท 558.46 ลา้นบาท 

 รายไดร้วม 1,665.26 ลา้นบาท 1,552.87 ลา้นบาท 

 ก าไรสุทธิ* 171.30 ลา้นบาท 171.00 ลา้นบาท 

 ก าไรต่อหุน้ 0.57 บาท/หุน้ 0.57 บาท/หุน้ 
หมายถึง * ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษทัมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในรอบปี 2562 รวมเป็นจ านวน 171.30 ลา้นบาท และ
งบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษทั ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

การออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดไวว้า่ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ 
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะข้ึนอยูก่บัการน าปัจจยั
ต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อ
หุน้ เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายปันผลประจ าปี และจะตอ้งน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็น
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50 ก าหนดวา่ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู ้
ถือหุน้เป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการวา่ บริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ 
จะตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมคราวต่อไป  

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

วาระที ่4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 
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จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้ 171.30 ลา้นบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุน้ละ 0.375 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.47 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ของปี 
2562 และจากก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท เป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 และมีมติอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2562 ในอตัราหุ้น
ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 78.1 ลา้นบาท ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการ
เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ออกไป 

โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 
1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 171.30 185.66 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)* 312 300 
3. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท:หุน้) 0.375 1.25 
   3.1 เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรก (บาท:หุน้) 0.125 1.00 
   3.2 เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีหลงั (บาท:หุน้) 0.25 - 
   3.3 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุน้) - 0.25 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท)* 115.58 375.00 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 67.47 201.98 

หมายเหตุ ในปี 2563 มีการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ท าให้จ  านวนหุ้น และเงินปันผลจ่ายมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานงวดคร่ึงปีแรกของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจ านวน 37.5 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็น
จ านวน 78.1 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลจ านวนสองคร้ัง ดงันั้นคณะกรรมการ
บริษทัจึงเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 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 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นไดรั้บ
เลือกตั้งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 คน 
ดงัน้ี 

 (1)  นายชินวฒัน์ อศัวโภคี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
 กรรมการตรวจสอบ 
(2)  นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(3)  นายธงชยั เจริญกลุเมธี กรรมการบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 ทั้งน้ี นายธงชยั เจริญกุลเมธี ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการของนายธงชยั เจริญกุลเมธี เหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน ท าให้คณะกรรมการ
บริษทัไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งแทนได ้เวน้แต่จะไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามนยัมาตรา 75 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจากดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาแลว้ จึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตั้ง นายธนากร วฒันวจิารณ์ เป็นกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเขา้ใหม่  

บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้ง การเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงท่ีระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2563 
ซ่ึงไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงับริษทัในช่วงเวลาดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาถึงความ
เหมาะสม และประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญและการ
ปฏิบติังานของบุคคลทั้งหมด ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้เป็นกรรมการของบริษทั รวมถึงไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือ
ใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้เลือกตั้งนายชินวฒัน์ อศัวโภคี เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ และนายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 2 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และเสนอ
ใหเ้ลือกตั้งนายธนากร วฒันวจิารณ์ เป็นกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเขา้ใหม่ แทนต าแหน่งท่ีวา่งลง 

 ทั้ งน้ี รายละเอียดค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงเคร่งครัดกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อีกทั้งมีหลกัเกณฑ์และวิธีการสรร
หากรรมการระบุไวใ้นรายงานประจ าปี ส าหรับประวติัโดยสังเขปของกรรมการ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ (รายละเอียดขอ้มูล

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระและพจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 



5 
 

เบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระและกรรมการแต่งตั้งใหม่ 
ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบแลว้วา่ เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่กิจการ
ของบริษทัตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถว้นแลว้ จึงมีมติอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอทุกประการ โดยเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระไดแ้ก่ นายชินวฒัน์ อศัว
โภคี และนายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ ทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามท่ีเสนอต่อไปอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งนายธนากร วฒัน
วจิารณ์ เป็นกรรมการเขา้ใหม่ แทนต าแหน่งท่ีวา่งลง 

การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด
ยอ่ยประจ าปี 2563 โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2562 ใหจ่้ายในอตัราไม่เกิน 4,696,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัจ านวน
ท่ีอนุมติัในปี 2561 ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการน าไปจดัสรรกนัเอง ทั้งน้ีประธานกรรมการจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 ทั้งน้ี เงินโบนสักรรมการในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.06 
ของเงินปันผลจ่าย ให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงมากกวา่ ในปี 2561 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของเงินปัน
ผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ 

 โดยขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไวใ้นรายงานประจ าปี ในส่วนโครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
  (บาท/คร้ัง) 

2563 2562 2563 2562 
คณะกรรมการบริษทั 15,000 15,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 20,000 20,000 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อยา่งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ได้ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 
ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 

 ตามท่ีคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
นบัตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 4 ปี โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/
ผูบ้ริหาร/บริษทัยอ่ย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด และบดัน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไดด้ าเนินการมาครบวาระ
แลว้ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบ และให้
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ผลการปฏิบติังาน ทกัษะความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะไดรั้บ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึง 
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

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

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

หมายเหตุ: ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ 35/2563 ก าหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีเพ่ือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทส่งงบการเงินในปี 2563 ที่ผ่านการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้ ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตาม
รายช่ือข้างต้นตามที่เสนอท าหน้าที่สอบบัญชี 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 



7 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 และมีความเห็นวา่ ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้น าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือ
พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,360,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัจ านวนท่ีอนุมติัในปี 2562 
ทั้งน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563 ดว้ย 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณากลัน่กรองการเลือก
ผูส้อบบญัชี ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ซ่ึงไดแ้ก่ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวกรองแกว้ 
ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 แห่งบริษทั 
ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงิน ประจ าปี 2563 เท่ากบั 
1,360,000 บาท 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

 

บริษทัขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกขอ้ความ และลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย 
ณ สถานท่ีประชุมก่อนการเร่ิมประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั รายละเอียดขอ้มูล
ของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และบริษทัจะด าเนินการประชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดให้วนัท่ี 11 มกราคม 2564 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ประจ าปี 2563  

 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
         โดยค าสัง่ประธานกรรมการ 
 

  
 (นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
                           เลขานุการบริษทั  

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 

ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของ 
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

______________________________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 

 เวลา 10.00 น. - 11.15 น. 

 ณ หอ้งราชพฤกษ ์1 โรงแรมบางนา ไพรด ์โฮเตล็ แอนด ์เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 2/4 หมู่ท่ี 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5  

ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยเลขานุการบริษทักล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ี
ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ งกล่าวแนะน าคณะกรรมการผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชุม รวมทั้ งผูส้อบบัญชี
ประกอบดว้ย  
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ   ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. ดร.วชิิต แยม้บุญเรือง  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

 ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

4. นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 

5. นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 

6. นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล   กรรมการ และผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการสายพาณิชย ์

 (หมายเหตุ สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 78 ของกรรมการทั้งหมด) 
กรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ  กรรมการ 

2. นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ  กรรมการ 

ผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั   
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ผู้บริหารบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ  รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร และเลขานุการบริษทั 

2. นายสาธิต จิรกลุสมโชค  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 

3. นายคมสนั เมธาวภิาส   ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

4. นายอนุสรณ์ เดชอคัราช   ผูอ้  านวยการฝ่ายขายตวัแทนจ าหน่าย 

5. นายชาญเดช ป้ันตระกลู  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น มา
เขา้ร่วมประชุมรวมทั้งส้ิน 42 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 25 ราย และรับมอบฉันทะ 17 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั้งส้ินจ านวน 
228,813,444 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.27 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  

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี คุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบความโปร่งใสของการลงคะแนน
เสียง 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระ และช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ โดยไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซด์
ของบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ถึง 11 มกราคม 2562 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระและช่ือบุคคล
เป็นกรรมการบริษทั ดงันั้นประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2562 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2562  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 213,372,444 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2562 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2561 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานหลกัของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

จากขอ้มูลอา้งอิงของบริษทั เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ ภาพรวมของตลาดของสินคา้สเปรยก์ าจดั

แมลง มีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.60 ถึงแมว้า่สภาวะเศรษฐกิจไม่ดี แต่บริษทัสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายได ้ซ่ึงมาจาก 4 กล

ยทุธ์ คือ 1. สร้างความแขง็แกร่งของสินคา้ปัจจุบนัของบริษทั ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์” “เชนการ์ด” และ “ทีโพล”์ ซ่ึงสินคา้

ภายใตต้ราสินคา้ทั้ง 3 ตราสินคา้ มีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดขายทั้งหมด โดยเร่ิมท่ีสินคา้กลุ่มสเปรยก์ าจัด

ปลวกและแมลง ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์” ท่ีมีการปรับรูปแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่ ให้มีความทนัสมยัมากข้ึน และไดอ้อก

ภาพยนตร์โฆษณาสินคา้สเปรยก์ าจดัยงุ และแมลงบิน เร่ือง “ฟาด” และ เร่ือง “มายกแก็งค”์ ท าใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลั ดงัน้ี รางวลั 

“Epica Award (Silver)” โดย The Editors & Publishers International Creative Awards จากประเทศฝร่ังเศส และรางวลั “Adman 

Award (Bronze)” โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย รวมทั้งรางวลั “Superbrands” ส าหรับตราสินคา้ “เชนไดร้ท์” และ “เชน

การ์ด” ซ่ึงบริษทัท่ีไดรั้บการคดัเลือกจะตอ้งผ่านหลกัเกณฑ ์3 ประการคือ 1. คุณภาพของแบรนด์ (BRAND QUALITY) 2. 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแบรนดก์บัผูบ้ริโภค (BRAND AFFINITY) 3. เอกลกัษณ์ของแบรนด ์(BRAND PERSONALITY) ซ่ึงเป็น

รางวลัท่ีไดจ้ากผลส ารวจ และวจิยัผา่นผูบ้ริโภค โดยเป็นรางวลัท่ีมอบจากหน่วยงานอิสระ ในปัจจุบนับริษทัมีส่วนแบ่งการตลาด

ของสเปรยสิ์นคา้ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์” ข้ึนเป็นอนัดบัท่ี 2 จากอนัดบั 3 เป็นท่ีเรียบร้อย ส าหรับสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ 
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“เชนการ์ด” มีการปรับรูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละปรับสูตรใหม่ของสินคา้ ภายใตช่ื้อ “เชนการ์ด คอมพลีท” เป็นแชมพูก าจดัเห็บ

หมดั และกล่ินหอมเขา้ไวด้ว้ยกนั และมีการออกสินคา้ใหม่ส าหรับแมว คือแป้งแมว และแชมพูแมว และส าหรับสินคา้ ภายใต้

ตราสินคา้ “ทีโพล”์ มีการปรับรูปแบบบรรจุภณัฑใ์หม่ทั้งหมด และมีการออกสินคา้ใหม่ คือ น ้ ายาลา้งจานสูตรมะนาว ภายใตช่ื้อ 

“ทีโพลเ์ลมอน” เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด โดยไดเ้ชิญคุณพชัรศรี เบญจมาศ หรือคุณกาละแมร์ มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ 2. 

การขยายสินคา้ไปในกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพ่ือท่ีจะสามารถเพ่ิมยอดขายของบริษทัให้สูงข้ึน ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดมี้การออก

สินคา้ใหม่ 5 สินคา้หลกั คือ เชนไดร้ท์ 7 กล่ินลาเวนเดอร์, น ้ ายาลา้งจานสูตรมะนาว “ทีโพลเ์ลมอน”, แชมพูส าหรับสุนขั “เชน

การ์ด คอมพลีท”, แชมพสู าหรับแมว และแป้งส าหรับแมว พร้อมทั้งการจดัแคมเปญทางการตลาดควบคู่ไปดว้ย 3. การเจาะตลาด

พ้ืนท่ีจ าหน่ายสินคา้ให้ทัว่ถึงมากข้ึน และการขยายสินคา้ไปยงัต่างประเทศมากข้ึน ส าหรับตลาดในประเทศ บริษทัไดมี้การ

แต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายรายใหม่เพ่ิมข้ึน เพ่ือดูแลในส่วนของตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) คือ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั โดยบริษทัดงักล่าวจะท าหน้าท่ีกระจายสินคา้ให้กบับริษทัไดดี้ข้ึน เน่ืองจากมีพนกังานจดัเรียงสินคา้จ านวน 1,400 

คน และสินคา้บริษทัจะสามารถเขา้ถึงร้านสะดวกซ้ือ (CVS) และไฮเปอร์มาร์เก็ตไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากข้ึน ท าให้มัน่ใจไดว้า่สินคา้

ไดถู้กจดัเรียงหน้าร้านไดดี้ สามารถมองเห็นและหยิบซ้ือไดง่้าย ส าหรับต่างประเทศ ในปัจจุบนับริษทัมีตวัแทนจ าหน่ายใน

ต่างประเทศ 6 ประเทศ คือ กลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ และบริษทัมีแผน

ในการขยายประเทศอ่ืนๆ 4. การสร้างคน และวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังานท างานไดร้วดเร็วข้ึน กลา้คิด กลา้แสดงออกมากข้ึน 

พร้อมทั้งการน าเทคโนโลย ีหรือระบบเขา้มาใชใ้นการท างานของบริษทัมากข้ึน 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ท าใหผ้ลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,623.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 

239 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.22 ส าหรับตน้ทุนขายของบริษทั ในปี 2561 เท่ากบั 984.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วน

ตน้ทุนขายรวมต่อรายไดจ้ากการขายรวมท่ีร้อยละ 60.63 ตน้ทุนขายรวมในงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 863.30 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 62.31 ของรายไดจ้ากการขายรวม บริษทัมีตน้ทุนขายลดลง เน่ืองจากบริษทัมีการปรับลดค่าการกระจายสินคา้ท่ี

ให้กับตัวแทนจ าหน่าย ในขณะท่ีต้นทุนราคาน ้ ามันปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 22 และราคาวตัถุดิบสารเคมีตั้ งต้นจาก

ต่างประเทศปรับตวัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 40 เน่ืองจากโรงงานในประเทศจีนหลายแห่งถูกปิดตวัลงตามนโยบายการควบคุม

มลภาวะ ท าใหว้ตัถุดิบขาดแคลน อยา่งไรก็ตามบริษทัไดพ้ยายามลดผลกระทบดา้นตน้ทุนลง โดยส่วนแรกการจดัการลดตน้ทุน

ของบรรจุภณัฑห์ลายรายการ และการปรับลดคุณสมบติัโดยท่ีคุณภาพยงัคงเดิมหรือหาผูผ้ลิตรายใหม่ๆ เขา้ประกวดราคา ส่วนท่ี

สองคือการปรับราคาของสินคา้บางรายการเพ่ิมข้ึนโดยไม่ให้กระทบกบัยอดขายตกลงโดยมีการเปรียบเทียบดรรชนีราคากบั

สินคา้คู่แข่งเพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการปรับข้ึนราคาสินคา้ ส่งผลให้บริษทัมีก าไรขั้นตน้จ านวน 639.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 

2561 คิดเป็นร้อยละ 22.46 ค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 279.23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 83.03 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ่้ายใน

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ “เชนไดร้ท์” และ “ทีโพล์ เลมอน พาวเวอร์” รวมถึงการจดัรายการส่งเสริมการขายใน

หา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ชั้นน าทัว่ประเทศ เพ่ือกระตุน้ยอดขายให้เพ่ิมสูงข้ึน ค่าใชจ่้ายในการบริหารใชไ้ป 127.21 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 20.93 ลา้นบาท เน่ืองจากจ านวนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการ
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เดินทางออกตลาด ท าให้บริษทัมีก าไรก่อนภาษีจ านวน 235.54 ลา้นบาท และค านวณภาษีท่ีอตัราร้อยละ 20 เป็นจ านวน 47.5 

ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัจึงมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 เท่ากบั 188.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 8.9 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 11.58  

ส าหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 945.06 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2560 จ านวน 150.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.73 มีรายละเอียดดงัน้ี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
เงินลงทุนชัว่คราวเท่ากบั 120.14 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 278.14 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท ลูกหน้ีการคา้มีจ านวน 207.64  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
42.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.68 เน่ืองมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลงั สินคา้คงเหลือมีจ านวน 280.09 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 94.99 ลา้นบาท เน่ืองมาจากราคาของวตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศมีการปรับราคาเพ่ิมสูงข้ึน บริษทัจึงตอ้งสั่งซ้ือ
วตัถุดิบเพ่ือกกัตุนไวส้ าหรับรองรับยอดขายในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมี 324.71 ลา้นบาท  ลดลง 2.42 ลา้นบาท 
โดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 1.75 ลา้นบาท จากค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 1.34 ลา้น
บาท มาจากค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรม ERP 

บริษทัมีหน้ีสินจ านวน 303.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 36.96 ลา้นบาท เน่ืองมาจากรายการเจา้หน้ีการคา้ในการสัง่ซ้ือ
วตัถุดิบ และบรรจุภณัฑ ์ เพ่ิมข้ึน 32.72 ลา้นบาท ในส่วนหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมีจ านวน 13.77 ลา้นบาท เป็นยอดภาษีขายท่ีรอ
น าส่งกรมสรรพากร ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 632.83 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 188.89 ลา้นบาท มาจากรวมส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัยกมา 821.72 ลา้นบาท บวกกบัก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 186.11 ลา้นบาท หักจ่ายเงินปันผล 2 รอบ เป็น
จ านวน 375 ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 632.83 ลา้นบาท ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้อบบัญชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 226,012,444 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที ่ 4 พจิารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการช้ีแจงนโยบายการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตอ่ท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและ
เงินส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสม
อ่ืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายไดก่้อนและรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิ 185.66 ลา้นบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
2.50 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 
201.98 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ของปี 2561 และจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม 
ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท) เป็น
จ านวนเงิน 300 ลา้นบาท ในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 อีกใน
อตัราหุน้ละ 0.50 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ณ มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท) เป็น
จ านวนเงิน 75 ลา้นบาท ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 (Record Date) 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบัจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 226,082,444 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 และการจ่ายปันผล ตามท่ี
เสนอต่อท่ีประชุม  

วาระที ่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั กรรมการซ่ึงครบวาระการด ารงต าแหน่งและมีส่วนไดเ้สียไม่ควรอยูใ่นท่ีประชุม จึงขอให้กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งออก
จากหอ้งประชุมจนกวา่ท่ีการพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าววา่ บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้นส่ง
รายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงท่ีระหวา่งวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ถึง วนัท่ี 
11 มกราคม 2562 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีการเสนอรายช่ือเขา้มายงับริษทั 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งทีอ่อกตามวาระ ต าแหน่งทีจ่ะกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

(1)  นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
(2)  นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ กรรมการ กรรมการ 
(3)  นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ กรรมการ กรรมการ 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การ
ด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการปฏิบติังานของบุคคลทั้งหมดท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือใหเ้ขา้เป็นกรรมการของบริษทัแลว้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และคณะกรรมการ
บริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้ ง
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตาม
วาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั อีกวาระหน่ึง โดยท่ีการพิจารณาลงคะแนนจะลงเป็นรายบุคคล 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(ร้อยละ) 

บัตรเสีย 
(ร้อยละ) 

(1) นายชนินทร์ เยน็สุดใจ  225,917,044 (99.93%) 0 (0%) 165,600 (0.07%) 0 (0%) 
(2) นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ 228,519,244 (99.93%) 0 (0%) 165,600 (0.07%) 0 (0%) 
(3) นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ 228,519,244 (99.93%) 0 (0%) 165,600 (0.07%) 0 (0%) 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง นายชนินทร์ เยน็สุดใจ, นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ และนาย
ประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ ท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัเิงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจ าเป็น
จะตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ โดยไดมี้การศึกษาเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกัน รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  หลงัจากท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดท้ าการศึกษาผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการแลว้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

2562 2561 2562 2561 

คณะกรรมการบริษัท 15,000 15,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

- - 20,000 20,000 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 
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• กรรมการท่ีเป็นฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการลงมา จะไดรั้บเฉพาะเบ้ียประชุม 

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษทั ส าหรับผลการก ากบัดูแลกิจการในปี 2561 ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 

4,696,000 บาท ซ่ึงสูงกวา่ปีก่อนท่ีจ่ายในอตัรา 3,346,000 บาท ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการน าไป

จดัสรรกนัเอง โดยประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 ทั้งน้ี 

เงินโบนสักรรมการในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงนอ้ยกวา่ ในปี 2560 ท่ีอตัรา

จ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบัเงินโบนสักรรมการและ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 228,684,844 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัเงินโบนสัและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  
วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดข้อใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด

ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั นบัตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 3 ปี โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ

ส่วนได้เสียกบับริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัย่อย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซ่ึงผูส้อบบัญชี

ดงักล่าวไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เพื่อ

ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ผลการปฏิบติังาน ทกัษะความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะไดรั้บ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึง

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีแห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั

ประจ าปี 2562 ดงัน้ี  
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1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

2. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ 

3. นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 

โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,360,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ซ่ึงมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เท่ากับ 
1,300,000 บาท ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2562 ดว้ย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ า ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 228,684,844 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้ต่งตั้งนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/
หรือ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ นายณัฐวฒิุ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5730 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยมีค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 
2562 เป็นเงินจ านวน 1,360,000 บาท    

วาระที ่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมผูถื้อหุ้นได้ด าเนินมาจนครบทุกวาระแลว้ และไม่มีวาระอ่ืนเพ่ือพิจารณา 
จากนั้นจึงสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ผูถื้อหุน้ คุณทินกร ปิยะกลุชยัเดช ผูรั้บมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ บริษทัมีนโยบาย
การป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตอยา่งไรบา้ง รวมถึงบริษทัยอ่ยดว้ย  

ประธานกรรมการฯ คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการบริษัท และผู ้ถือหุ้นรายใหญ่มีนโยบาย และ
เจตนารมณ์ท่ีชดัเจนในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบมาโดยตลอด ซ่ึงมีแนวทางในการ
ป้องกนัการต่อตา้นการทุจริตทั้งภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาตต่างๆจากทางภาครัฐ และภายใน
บริษทัโดยการสร้างและปลูกจิตส านึกให้พนักงานมีความซ่ือสัตยสุ์จริต นอกจากน้ี บริษทัยงัมีระบบ
การการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก เพ่ือควบคุมมิให้เกิดการทุจริต อย่างไรก็ตาม 
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คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายบริหารด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวน้ี จึงขอใหฝ่้ายบริหารช้ีแจง
เพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมครับ  

กรรมการผูจ้ดัการ คุณสิริณัฏฐ์ ชญาน์นนัท์ กล่าววา่ บริษทัมีประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั ซ่ึงปัจจุบนับริษทั
อยูใ่นระหวา่งการเตรียมเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้น โดยมีท่ีปรึกษาอิสระคอยใหค้  าแนะน า 

เลขานุการบริษทั คุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ กล่าวเพ่ิมเติมวา่ ปัจจุบนับริษทัอยู่ในระหว่างขั้นตอนการปรับนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัเพื่อให้สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑข์องโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต CAC อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัการรับรองเป็นสมาชิก 
CAC บริษทัจะประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ัง 

ผูถื้อหุน้ คุณพงศ์ธวชั ชีรณวาณิช กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารส าหรับผลการด าเนินงานท่ีดีของบริษทั และท าให้
ส่วนแบ่งการตลาดของตราสินคา้ “เชนไดร้ท์” ปรับตวัข้ึนมาเป็นอนัดบัท่ี 2 จึงอยากทราบวา่ สัดส่วน
แบ่งการตลาดในอนัดบัท่ี 1-3 คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร และรายไดจ้ากต่างประเทศลดลง มีสาเหตุมาจาก
ตลาดส่งออกออสเตรเลีย ใช่หรือไม่ ส าหรับยอดขายในต่างประเทศอ่ืนๆ เป็นอยา่งไรบา้ง รวมถึงความ
คืบหนา้ในการท าธุรกิจของบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 

กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่า ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้สเปรยก์ าจดัแมลงในปัจจุบนั อนัดบัท่ี 1 มีส่วนแบ่ง
การตลาด คิดเป็นร้อยละ 45 อนัดบัท่ี 2 คือ ตราสินคา้ “เชนไดร้ท”์ แซงหนา้ข้ึนมาจากอนัดบัท่ี 3 มีส่วน
แบ่งการตลาด คิดเป็นร้อยละ 23  อนัดบัท่ี 3  มีส่วนแบ่งการตลาด คิดเป็นร้อยละ 21  ส าหรับ 

รายไดจ้ากต่างประเทศลดลง เน่ืองจากตลาดส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลีย ทั้งน้ีตลาดออสเตรเลีย 
บริษทัมีลูกคา้แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือ ลูกคา้กลุ่มบริษทัรับจ้างก าจดัแมลง (PCO) และลูกคา้กลุ่ม
ตลาดเคมีเกษตร โดยในปีท่ีผ่านมาลูกคา้กลุ่มบริษทัรับจา้งก าจดัแมลง (PCO) มียอดขายเพ่ิมข้ึน และมี
อตัราก าไรดี แต่ส าหรับลูกคา้กลุ่มตลาดเคมีเกษตร มียอดขายลดลง ซ่ึงมีอตัราก าไรนอ้ย อีกทั้งประเทศ
ออสเตรเลียเผชิญภาวะภยัแลง้ ประกอบกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบสารก าจดัแมลงในประเทศจีนไดเ้ขา้มาท า
การตลาดแข่งขนัในประเทศออสเตรเลียโดยตรง ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถแข่งขนัราคาได ้อยา่งไรก็ตาม 
ถึงแมย้อดขายในประเทศออสเตรเลียจะลดลง แต่ก าไรยงัคงเติบโต เน่ืองจากบริษทัมุ่งเนน้การขายไปยงั
กลุ่มลูกคา้บริษทัรับจา้งก าจดัแมลง (PCO) มากข้ึน ในส่วนการขยายตลาดสินคา้ไปในกลุ่มประเทศ 
กมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม (CLMV) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 - ประเทศกมัพชูา บริษทัมีการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย 2 ราย เรียบร้อยแลว้  

 - ประเทศลาว บริษทัมีการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย 1 ราย เรียบร้อยแลว้ 

- ประเทศพม่า อยูร่ะหวา่งการจดทะเบียนสินคา้ เน่ืองจากประเทศพม่ามีการเปล่ียนแปลงนโยบายของ
รัฐบาล ท าใหก้ารจดทะเบียนจึงตอ้งใชร้ะยะเวลา ซ่ึงบริษทัคาดวา่จะจดทะเบียนด าเนินการเรียบร้อยใน
อีก 3 เดือน 
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- ประเทศเวยีดนาม บริษทัมีตวัแทนจ าหน่าย 1 ราย และบริษทัอยูร่ะหวา่งติดต่อตวัแทนจ าหน่ายอีกราย 
ซ่ึงบริษทัคาดวา่จะสามารถขายสินคา้ไดใ้นเดือนกรกฎาคม 2562 

 ส าหรับบริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ปัจจุบนัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั. เอ็ม.พี.เอส. เอนเตอร์ไพรส์ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตถัว่ลิสงอบกรอบ ภายใตต้ราสินคา้ “มารู
โจ”้  เรียบร้อยแลว้ และยงัคงหาช่องทางขยายไปในธุรกิจอ่ืนๆ อีกต่อไป  

ผูถื้อหุน้ คุณพงศธ์วชั ชีรณวาณิช เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบสินคา้ท าความสะอาด “ทีโพล”์ ณ ชั้น
วางจ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น เทสโก้ โลตัส และห้างสยามพารากอน เป็นต้น 
เน่ืองจาก สินคา้ดงักล่าวไม่มีในชั้นวางจ าหน่าย ซ่ึงอาจเกิดจากการจดัรายการส่งเสริมการขาย ท าให้
สินคา้ดงักล่าวหายไปจากชั้นวางจ าหน่าย 

กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวขอบคุณ และฝ่ายบริหารจะด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้  

ผูถื้อหุน้ คุณพงศ์ธวชั ชีรณวาณิช สอบถามเพ่ิมเติมว่า ยอดขายท่ีเพิมข้ึน เกิดจากการสั่งซ้ือสินคา้ของตวัแทน
จ าหน่ายรายใหม่ หรือเพ่ิมข้ึนจากช่องทางการจ าหน่ายเดิม 

กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่า ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการออกสินคา้ใหม่ เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด ภายใตต้ราสินคา้ 
“เชนไดร้ท”์ “เชนการ์ด” และ “ทีโพล”์ และอีกส่วนหน่ึงเกิดจากการขยายตวัของช่องทางจดัจ าหน่ายท่ี
เพ่ิมข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 2561 บริษทัไดเ้พ่ิมสินคา้เขา้วางจ าหน่ายในร้านคา้เซเวน่-อีเลฟเวน่จากเดิม
ท่ีมีแต่สเปรยก์ าจดัปลวก มาเป็น สินคา้สเปรยก์ าจดัยงุ และสเปรยก์ าจดัแมลงสาป ท าให้ยอดขายท่ีเพ่ิม
ข้ึนมาจากทั้งสองส่วน  

ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้คิดเห็นใดแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้ในวนัน้ี บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควร จึงขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ณ บดัน้ี 

 

ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

  (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

ลงนาม……………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 

            (นายสิริณฏัฐ ์ชญาน์นนัท)์ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงนิประจ าปี 2562 

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูเพิม่เติม และดาวน์โหลดได้ที่ www.sherwood.co.th  
 
 

http://www.sherwood.co.th/
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 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 

วนั/เดือน/ปีเกิด 31 มีนาคม 2517 

อาย ุ 46 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 6 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (พฤศจิกายน 2557) 

วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท นิติศาสตร์ (ภาษีอากร) มหาวทิยาลยั วอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อบรม/สมัมนา - หลกัสูตร Executive Development Program SET 
 - หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” (นมธ) รุ่นท่ี 5 

- หลกัสูตร Global Business Leaders 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 29 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการ บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) 
 - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษทั เซเวน่ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

- ทนายความหุน้ส่วน บริษทั ฮนัตนั แอนดูร์ เคิกร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั จดัการ และพฒันาทรัพยากรน ้ าภาค
ตะวนัออก 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 
 

  



22 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน   2 แห่ง 

 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   1 แห่ง 

 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือใน
ระยะ 2 ปีท่ีผา่นมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (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 นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 

วนั/เดือน/ปีเกิด 11 กนัยายน 2514 

อาย ุ 49 ปี  

การถือหุน้ในบริษทั 481,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.16  

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 8 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (สิงหาคม 2555) 

วฒิุการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

อบรม/สมันา - ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program (DAP) จาก Thai-IOD 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการ บริษทั ทีโอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล เบฟเวอเรจส์ กรุ๊ป จ ากดั 
- กรรมการ กลุ่มบริษทัฮอกไกโด (บริษทั ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั, บริษทั ฮอกไกโด อินเตอร์
เนชัน่แนล แฟรนไชส์ จ ากดั และบริษทั ทีทีดี โฮลด้ิง จ ากดั) 
- กรรมการ บริษทั ทีโพล ์โปรเฟสชัน่แนล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
- กรรมการ บริษทั บริติช เพน้ทส์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั อิมเมจิกา จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศเวยีดนาม) 
- กรรมการ บริษทั TOA Paint Products Sdn. Bhd. 
- กรรมการ บริษทั TOA Coating Sdn. Bhd. 
- กรรมการ บริษทั ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอม็เอม็ โลจิสติกส์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
- ประธานบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ทีมเอ โฮลด้ิง 2 จ ากดั  
- กรรมการ บริษทั ทีโอเอ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทีโอเอ ออโต ้เซลส์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรีส์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทีโอเอ โฮลด้ิง จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั น ้ าตาลเอราวณั จ ากดั 



24 
 

- กรรมการ บริษทั พี ที เรียล เอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั พนูผลทรัพย ์จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั มัง่คัง่ธุรกิจ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั มัง่คัง่ปร็อพเพอต้ี จ ากดั  
- กรรมการ บริษทั ว.ภทัรวฒิุ (1987) จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ไอทีโอเอ ออโตเ้ซลส์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เบส ออโตเ้ซลส์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอกมยัเจริญสุข โฮลด้ิง  จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอราวณั เพาเวอร์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอน็.อี.ไบโอ เอน็เนอย ีจ ากดั 
- ประธานบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั คอนเนคชัน่เลทด ์เซอร์วสิ จ ากดั 
- ประธานบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ทีมเอ โฮลด้ิง จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั พีดีทีแอล เทรดด้ิง จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอม็ เอม็ แคริเออร์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั อดิสรสงชลา จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทรัพยสิ์นธุรกิจ โฮลด้ิง จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ทวทีรัพย ์เรียล เอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั มัง่คัง่ เรียล เอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั แอลที แอนด ์ซนั จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ไทยแสงเจริญ (ปลาฉลาม) จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 

 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 41 แห่ง 

 บริษทัอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งใหม่ 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายธนากร วฒันวจิารณ์ 

วนั/เดือน/ปีเกิด 26 ตุลาคม 2516 

อาย ุ 47 ปี 

การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง ไม่มี 

วฒิุการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจดัการธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลยัมหิดลบณัฑิตวทิยาลยั  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

อบรม/สมัมนา - ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน - National Sales Manager -TT, บริษทั เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากดั 
 - National Account Manager -TT, บริษทั เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากดั 

 - National Sales Manager -Distributor, บริษทั เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากดั 

 - Deputy Sales Director, บริษทั ดานอน (ประเทศเวยีดนาม)  

 - Country Manager, บริษทั ดูเมก็ซ์ (ประเทศกมัพชูา) 

 - South District Manager -GT, บริษทั ดูเมก็ซ์ จ ากดั ประเทศไทย 

- Unit Manager and South Coordinator -GT, บริษทั ดูเมก็ซ์ จ ากดั ประเทศไทย 

 - Unit Manager -GT, บริษทั ดูเมก็ซ์ จ ากดั ประเทศไทย 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   ไม่มี 

 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 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) 

การมอบฉันทะ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก และ ข) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้เพื่อผูถื้อหุ้น
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 และส่งมาใหบ้ริษทัภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2564  

การยืนยนัตวัตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวนัที ่25 มกราคม 2564)  
ผู ้ถื อ หุ้น  ห รือผู ้ รั บมอบฉันทะต้อง ส่ง เอกสารยืนย ันตัวตนตาม ท่ีระ บุ ในด้าน ล่ าง น้ีม า ท่ี  E-mail: 

companysecretary@sherwood.co.th ภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2564  

ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี ้(แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  
(ก) หนงัสือเชิญประชุม (หนา้แรกท่ีมี QR Code) ซ่ึงผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือแลว้  

(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุเช่นบตัร

ประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ

หากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือเชิญประชุม (หนา้แรกท่ีมี QR Code) ซ่ึงผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือแลว้  
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ง) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และ

ผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) หนงัสือเชิญประชุม (หนา้แรกท่ีมี QR Code) ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจ) ลงลายมือช่ือ

แลว้  

(ข) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูแ้ทนนิติ
บุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจ) ลงลายมือช่ือแลว้ 

(ค) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน
นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือเชิญประชุม (หนา้แรกท่ีมี QR Code) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ง) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(จ) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

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 
  



31 
 

การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ (หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง) โดยจะมิ
สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง เวน้แต่เป็น Custodian ผูถื้อหุ้นท่ีมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน และกาเคร่ืองหมายมาในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคผ์ูถื้อหุน้ หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวน้ี  
 ผลการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมเม่ือจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ท่ีประชุมทราบ โดยผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะ (ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้
คะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุปในท่ีประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงก่ี
เสียง  
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

  
 
 

ผูถื้อหุ้น 
SWC 

วนัประชุม (28/01/64) 
เปิดลงทะเบียนออนไลน์  

เวลา 8.30 น. 

สามารถเข้าร่วม  
E-AGM 

บริษัทตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือยืนยนัตวัตน 

บริษัทท าการจัดส่ง 
Username & Password 

และคู่มือการใช้งานของระบบ 
ไปยงัอเีมลทีไ่ด้แจ้งไว้กบับริษัท 
(จัดส่งให้ภายในวนัที ่27/01/64) 

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ศึกษาข้อมูลที ่
www.conovance.com/support.php 

และตดิตั้งระบบที ่
www.convance.com/download.php 
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ E-AGM 

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

มาด้วยตนเอง 

1. หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) 
2. ส าเนาบัตร ปชช. ผู้ถือหุ้น 

น าส่งหลกัฐานทั้งหมด 
มายงับริษัท ภายในวนัที ่25/01/64 

ส่ง Soft file มาที่อีเมล 
companysecretary@sherwood.co.th 

 

ไม่สามารถเข้าร่วม  
E-AGM 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ 
เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

(E-AGM) 

น าส่งหลกัฐานทั้งหมด 
มายงับริษัท ภายในวนัที ่25/01/64 

ช่องทางการจัดส่ง 
อีเมล : companysecretary@sherwood.co.th หรือ 
ไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
                 บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย)  
                 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
                 เขตสวนหลวง กทม. 10250 

บริษัทตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือยืนยนัตวัตน 

กรรมการอสิระทีไ่ด้รับมอบฉันทะ
เตรียมเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน 
เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

(E-AGM) 

1. หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกท่ีมี QR Code) 
2. หนังสือมอบฉันทะ  
3. ส าเนาบัตร ปชช. ผู้ถือหุ้น 
4. ส าเนาบัตร ปชช. ผู้รับมอบฉันทะ 

ช่องทางการจัดส่ง 
อีเมล : companysecretary@sherwood.co.th หรือ 
ไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
                 บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย)  
                 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
                 เขตสวนหลวง กทม. 10250 

น าส่งหลกัฐานทั้งหมด 
มายงับริษัท ภายในวนัที ่25/01/64 

http://www.conovance.com/support.php
http://www.convance.com/download.php
mailto:companysecretary@sherwood.co.th
mailto:companysecretary@sherwood.co.th
mailto:companysecretary@sherwood.co.th
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6  
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

   เขียนท่ี__________________________ 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น_____________________     Written at   

วนัท่ี ____ เดือน ___________ พ.ศ. ______ 
  Date             Month                          Year   

1. ขา้พเจา้ 
 I/We 

 อยูบ่า้นเลขท่ี 
 Address 

2.  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
Being a shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม_____________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of                   shares  and have the rights to vote equal to                                    votes as follows: 

หุ้นสามญั_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________________เสียง 
ordinary share   shares and have the right to vote equal to                                                         votes 

3. ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7) 

(1) นาย/นาง/นางสาว____________________________________________________________________ อาย_ุ______________ ปี 
 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                Age                                 years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ถนน______________________________ต าบล/แขวง_______________________________ 
            Address                                                        Road                                                                         Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั____________________________รหสัไปรษณีย_์_________________________ หรือ 
         District                                                            Province                                                                   Zip Code                                                                         or    

(2) นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________________________ อาย_ุ______________ ปี 
 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                  Age                               years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ถนน______________________________ต าบล/แขวง_______________________________ 
         Address                                                           Road                                                                         Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________________รหสัไปรษณีย_์______________________ หรือ 
         District                                                           Province                                                                           Zip Code                                                                  or    

(3) นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________________________ อาย_ุ______________ ปี 
 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                 Age                                 years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ถนน_____________________________ต าบล/แขวง_______________________________ 
         Address                                                           Road                                                                      Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั______________________________รหสัไปรษณีย_์____________________________  
         District                                                         Province                                                                       Zip Code                                                                            
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  
ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders for the year 2020 to be held on January 
28, 2021 at 10:00 a.m. at Meeting room at Headquarter, No. 1065 Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 

 
 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 
 
 
 
  ลงช่ือ ____________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
 Signature Proxy Grantor  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  

 
 
 

หมายเหตุ 
Remark: 

  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right 
in respect of a certain portion of shares. 

  ผูถื้อหุ้น จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ  านวนท่ีถือไวไ้ด ้
A shareholder shall grant proxy of the total shares holding and cannot grant partial shares. 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

เขียนท่ี__________________________ 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น_____________________     Written at   

วนัท่ี ____ เดือน ___________ พ.ศ. ______ 
  Date             Month                          Year   

1. ขา้พเจา้ 
 I/We 

 อยูบ่า้นเลขท่ี 
 Address 

2.  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม_____________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________เสียง ดงัน้ี 
 holding the total amount of               shares  and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 

        หุ้นสามญั_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________________________________เสียง 
          ordinary share   shares and have the right to vote equal to                                                                                votes 

3. ขอมอบฉนัทะให้  (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7)      
 Hereby appoint  (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7) 

(1) นาย/นาง/นางสาว______________________________________________________________________ อาย_ุ________________ ปี 
 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                    Age                                      years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี____________________ถนน____________________________ต าบล/แขวง___________________________________ 
         Address                                                         Road                                                                              Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________________รหสัไปรษณีย_์________________________ หรือ 
         District                                                       Province                                                                              Zip Code                                                           or    

(2) นาย/นาง/นางสาว________________________________________________________________________ อาย_ุ______________ ปี 
 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                        Age                                   years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี__________________ถนน_____________________________ต าบล/แขวง___________________________________ 
         Address                                                         Road                                                                            Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________________รหสัไปรษณีย_์________________________ หรือ 
         District                                                        Province                                                                             Zip Code                                                                             or    

(3) นาย/นาง/นางสาว________________________________________________________________________ อาย_ุ______________ ปี 
 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                                                                        Age                                   years 

       อยูบ่า้นเลขท่ี_________________ถนน_____________________________ต าบล/แขวง_____________________________________ 
         Address                                                    Road                                                                        Sub-District 

       อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________________รหสัไปรษณีย_์____________________________  
         District                                                        Province                                                                          Zip Code                                                                             

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  
ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders for the year 2020 to be held on January 
16, 2021 at 10:00 a.m. at Meeting room at Headquarter, No. 1065 Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:  

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 Agenda no. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.  

    เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain                              

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 
 Agenda no. 2 To acknowledge the 2019 Company’s performance. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain                              

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 Agenda no. 3 To approve the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2019. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain                              

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 
 Agenda no. 4 To acknowledge and approved the interim dividend payments and the omission of dividend payment for the year 2019. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain                  
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วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 Agenda no. 5 To consider and appoint the Directors who Retired by Rotation and Appoint the Company’s Additional Director . 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     Vote for all the nominated candidates as a whole. 

    เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain                  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     Vote for an individual nominee.  
1. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 
 Mr. Chinawat Assavapokee  
   เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                    Approve                                               Against                       Abstain                              

2. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 
 Mr. Vonnarat Tangkarawakoon 

   เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                    Approve                                              Against                       Abstain                              

3. นายธนากร วฒันวิจารณ์ 
 Mr. Thanakorn Wattanawijarn 

   เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                    Approve                                               Against                       Abstain            

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติเงนิโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 
 Agenda no. 6 To approve the Board of Directors’ bonus and its remuneration for the year 2020. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain                                  

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 Agenda no. 7 To appoint the auditor and consider remuneration for the year 2020. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain            
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda no. 8 Other Matters (if any) 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain  

 

5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการ

ใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters 

apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider 
and vote as to his/her consideration. 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy 
Form. 
 
 
 

                  ลงช่ือ ____________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
 Signature Proxy Grantor  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
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หมายเหตุ 
Remark: 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to 

split votes.  

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an individual candidate.  

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
 The Proxy of the shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ เลขท่ี 1065 ถนนศรี
นครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 In the General Meeting of Shareholders for the year 2020 to be held on Decenber 16, 2021 at 10:00 a.m. Meeting room at Headquarter, No. 1065 Srinakarin Road, 
Suanluang, Suanluang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

วาระท่ี __________ เร่ือง__________________________________________________________________________________________________ 
Agenda No.                Subject: 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain 
 

วาระท่ี __________ เร่ือง _________________________________________________________________________________________________ 
Agenda No.                Subject: 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                Approve                                               Against                       Abstain 
 

วาระท่ี __________ เร่ือง      เลือกตั้งกรรมการ 
Agenda No.                Subject: To approve the appointment of new directors. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     Vote for all the propose nominee as a whole. 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     Vote for an individual nominee. 
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ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true 

 
 

ลงช่ือ ____________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
 Signature Proxy Grantor  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
 
 

 ลงช่ือ ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Signature Proxy Holder  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ   61 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 - ประธานกรรมการ บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ Stark Investment Corporation Limited 
 - กรรมการ บริษทั พีดีทีแอล เทรดด้ิง จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั ไทย คอปเปอร์ร็อด จ ากดั 
 - ประธานกรรมการ บริษทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั    
 - กรรมการ บริษทั เอม็ เอม็ แอล ทรานสปอร์ต จ ากดั    
 - กรรมการ บริษทั คอนเนคชัน่เลทดเ์ซอร์วสิ จ ากดั 
 
ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุมท่ีพิจารณา :  วาระท่ี 1-7 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ ดร. วชิิต แยม้บุญเรือง 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 79 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 34 หมู่ท่ี 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
การถือหุน้ในบริษทั 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
วฒิุการศึกษา - ปริญญาเอก สาขา Public and International Affairs, University of  Pittsburgh  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการท างาน - ผูอ้  านวยการ การปิโตรเล่ียมแห่งประเทศไทย 
- กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั   
- ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ
ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั บีเอม็พี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  

 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ บริษทั ว ีซี เค โซลูชัน่ จ ากดั 

 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 (มหาชน) 
 
ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุมท่ีพิจารณา : วาระท่ี 1-7 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ นายชินวฒัน์ อศัวโภคี 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 46 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) 
 - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษทั เซเวน่ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุมท่ีพิจารณา :   วาระท่ี 1-4 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
   วาระ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 (ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ) 
   วาระท่ี 6-7 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
 

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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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
 

ข้อบงัคบับริษัทเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

การปิดสมุดทะเบียน 
ขอ้ 19. บริษทัอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังก็ได ้โดยประกาศให้ผูถื้อ

หุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน้ 

การเรียกประชุม 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ 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  


