หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษทั เชอร์ ว้ดู คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น.
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ณ บริษทั เชอร์ ว้ดู คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
2. รายงานประจาปี 2563 และงบการเงิน ประจาปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชี
5. คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุม และการออก
เสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
6. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข)
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
8. นิยามกรรมการอิสระ
9. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนน

บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ใคร่ ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ในวัน
อังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ เลขที่ 1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกรคม 2564 ซึ่งบริ ษทั ได้ส่ง
สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ และได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว (รายละเอียดรายงานการประชุม ตามที่
ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
การออกเสียงลงคะแนน

ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดาเนินงานประจาปี 2563 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจาปี 2563 (ตามที่ปรากฏในสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้รับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 ของบริ ษทั ตามที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง (ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
รายการ






สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ*
กาไรต่อหุน้

งบการเงินรวมของ SWC และบริษัทย่ อย
1,131.96 ล้านบาท
466.47 ล้านบาท
1,300.97 ล้านบาท
67.68 ล้านบาท
0.22 บาท/หุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการของ SWC
1,117.45 ล้านบาท
435.08 ล้านบาท
1,177.37 ล้านบาท
97.70 ล้านบาท
0.31 บาท/หุน้

หมายถึง * กาไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริ ษทั มีผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในรอบปี 2563 รวมเป็ นจานวน 67.68 ล้านบาท และ
งบการเงินประจาปี 2563 ของบริ ษทั ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว จึงเห็นสมควรอนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
การออกเสียงลงคะแนน

ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไร และจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั กาหนดไว้วา่ บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี จะขึ้นอยูก่ บั การนาปั จจัย
ต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริ ษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือ
หุน้ เมื่อคณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็นชอบให้จ่ายปั นผลประจาปี และจะต้องนาเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ น
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 50 กาหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริ ษทั มีกาไรพอสมควรที่จะกระทาเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว
จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการประชุมคราวต่อไป
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จากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 บริ ษทั มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 67.68 ล้านบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
หุ ้นละ 0.375 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 175.41 ของกาไรสุ ทธิ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปี
2563 และจากกาไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ 0.125 บาท เป็ นจานวนเงิน 39.04 ล้านบาท ในวันที่ 11 กันยายน 2563 คงเหลือเงิน
ปั นผลจ่ายเพิ่มเติมอีกสาหรับงวด 6 เดือนหลัง ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.25
บาท เป็ นจานวนเงิน 79.68 ล้านบาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่
ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )*
3. รวมเงินปั นผลจ่าย (บาท:หุน้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานครึ่ งปี แรก (บาท:หุน้ )
3.2 เงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานครึ่ งปี หลัง (บาท:หุน้ )
3.3 เงินปั นผลประจาปี (บาท:หุน้ )
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)*
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2563
67.68
319
0.375
0.125
0.25
118.72
175.41

ปี 2562
169.85
312
0.375
0.125
0.25
115.58
68.05

หมายเหตุ มีการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตั้งแต่ปี 2562 ทาให้จานวนหุ ้น และเงินปั นผลจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : เห็ นสมควรอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2563 และการจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผล
ประกอบการประจาปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.375 บาท เป็ นจานวน 118.72 ล้านบาท ตามที่เสนอ ซึ่ งจานวนนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ ้นละ 0.125 บาท เป็ นจานวนเงิน 39.04 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สาหรับเงิน
ปั นผลสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 คงเหลือเงิ นปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท เป็ นจานวนเงิ น
79.68 ล้านบาท โดยจะกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ ในการรับเงิ นปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
การออกเสียงลงคะแนน

ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
22 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง หนึ่ งในสาม ของจานวนกรรมการที่มีอยู่
ทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่ จะแบ่ งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ ว นหนึ่ งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ง ในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับ
เลือกตั้งใหม่ก็ได้” ซึ่ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 มีกรรมการที่จะครบวาระการดารงตาแหน่งจานวน 3 คน
ดังนี้
(1) ดร. วิชิต แย้มบุญเรื อง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการบริ ษทั

(3) นายนริ นทร์ ตรี สุโกศล

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการ รวมทั้ง การเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงที่ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564 ซึ่งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรื อระเบียบวาระเข้ามายังบริ ษทั ในช่วงเวลาดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสม และประโยชน์สูงสุ ดแก่การดาเนิ นงานของบริ ษทั ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลทั้งหมด ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ
ให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึ งได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการจานวน 3 ท่าน ที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ รายละเอี ยดคานิ ยามกรรมการอิ สระที่ บริ ษทั ก าหนด ซึ่ ง เคร่ งครั ดกว่าข้อกาหนดขั้น ต่ าของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หากรรมการระบุ ไว้ในรายงานประจาปี สาหรับประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่ อ (รายละเอี ยดข้อมูล
เบื้องต้นของกรรมการที่ ครบกาหนดตามวาระซึ่ งได้รับการเสนอชื่ อกลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระและกรรมการแต่งตั้งใหม่
ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษทั (ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลัน่ กรองคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็ นประโยชน์แก่กิจการ
ของบริ ษทั ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึ งมีมติอนุมตั ิตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอทุกประการ โดยเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งตามที่เสนอต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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การออกเสียงลงคะแนน
ผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อ
หนึ่งเสี ยง ในการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั เิ งินโบนัสกรรมการและค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด
ย่อยประจาปี 2564 โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั จดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
และเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
2564
2563
15,000
15,000
10,000
10,000
-

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง)
2564
2563
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000
20,000

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสู งกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

 งดจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นเงินโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563 ซึ่งในปี 2562 อนุมตั ิจ่ายในอัตราไม่เกิน 4,696,000
บาท สาหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการนาไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่
เป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 สาหรับเงินโบนัสกรรมการในปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 0 ของเงินปั นผล
จ่าย ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งน้อยกว่า ในปี 2562 ที่อตั ราจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คิดเป็ นร้อยละ 4.06 ของเงินปั นผลจ่ายให้กบั ผู ้
ถือหุน้
 โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไว้ในรายงานประจาปี ในส่วนโครงสร้างการจัดการ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย โดยคานึ งถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็ นสมควรอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การออกเสียงลงคะแนน
ตามมาตรา 90 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด ได้กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน

5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
ตามที่ คุณศุ ภชัย ปั ญญาวัฒโน แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
นับตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 5 ปี โดยที่ ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่/
ผูบ้ ริ หาร/บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และบัดนี้ ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าว ได้ดาเนิ นการมาครบวาระ
แล้ว จึงจาเป็ นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ และให้
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ผลการปฏิบตั ิงาน ทักษะความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริ การอื่นอันเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึง
เห็ นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ประจาปี 2564 ดังนี้
(1) นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ
(2) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรื อ
(3) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
โดยกาหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ข้อมูลประวัติ และ
ประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่าน (รายละเอียดข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี ตามที่
ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอ
เหมาะสมกับ ขอบเขตการสอบบัญชี จึ ง ได้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิ จารณานาเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ
พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 1,360,000 บาท ซึ่ งเท่ากับจานวนที่อนุมตั ิในปี 2563
ทั้งนี้ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยประจาปี 2564 ด้วย
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณากลัน่ กรองการเลือก
ผูส้ อบบัญชี ตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 ซึ่ งได้แก่ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางสาวกรองแก้ว
ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรื อ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่ งบริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2563 และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับงบการเงิ น ประจาปี 2564 เท่ากับ
1,360,000 บาท
การออกเสี ยงลงคะแนน

ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษทั ขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดศึกษาขั้นตอนดาเนินการ ตามที่ปรากฎในสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย 5 อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริ ษทั รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ
อิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 และบริ ษทั จะดาเนิ นการประชุมตามข้อบังคับ
บริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9
อนึ่ง บริ ษทั ได้กาหนดให้วนั ที่ 10 มีนาคม 2564 เป็ นวันให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ (Record Date) เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2564

ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ ประธานกรรมการ
(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)
เลขานุการบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ของ
บริษัท เชอร์ วู้ด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
เวลาและสถานที่
 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
 ถ่ า ยทอดสด ณ ห้ อ งประชุ ม ส านัก งานใหญ่ ของ บริ ษัท เชอร์ วู ้ด คอร์ ป อเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
เลขที่ 1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม

เวลา 10.00 น.

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม โดยเลขานุการบริ ษทั กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่
ได้ม าเข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น พร้ อ มทั้ง กล่ า วแนะน าคณะกรรมการผูบ้ ริ ห ารที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ง ผูส้ อบบัญ ชี
ประกอบด้วย
กรรมการบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1.

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2.

ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3.

นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

4.

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

5.

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6.

นายสัตวแพทย์สมชาย เลาห์วรี ะพานิช กรรมการ

7.

นายนริ นทร์ ตรี สุโกศล

กรรมการ และผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การสายพาณิ ชย์

(หมายเหตุ สัดส่ วนของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม คิดเป็ นร้อยละ 88 ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการบริษัททีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

ผู้สอบบัญชี ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1.

นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

ผูส้ อบบัญชีบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
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ผู้บริหารบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายธนากร วัฒนวิจารณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2.

นายสมศักดิ์ จันทร์ส่อง

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพาณิ ชย์

3.

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

4.

นายชาญเดช ปั้ นตระกูล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ มา
เข้าร่ วมประชุมรวมทั้งสิ้น 27 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และรับมอบฉันทะ 22 ราย ถือหุน้ รวมกันทั้งสิ้นจานวน
229,869,044 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 72.12 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงขั้นตอน วิธีการประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนน ในแต่
ละวาระดังนี้
-

-

-

-

-

จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและห่ วงใยต่อ
สุ ขภาพของผูถ้ ือหุ ้น และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านเป็ นอย่างยิ่ง จึ งได้มีมติอนุ มตั ิ ให้มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2563 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อ E-AGM โดยได้มอบหมายให้บริ ษทั โคโนวานซ์ จากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ระบบที่ มีมาตรฐานสอดคล้องตาม “พระราชกาหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563” และ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลบริ ษทั จดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุม E-AGM จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม การออกเสี ยงในแต่ละ
วาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย ผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมจะต้องดูแลการออกเสี ยงให้ตรงตามความประสงค์ของผู ้
มอบฉันทะให้ถูกต้อง กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้
ล่วงหน้าในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว บริ ษทั ได้ทาการบันทึกคะแนนเสี ยงตามที่ผถู ้ ือหุน้ กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูร้ ั บมอบฉันทะมี คะแนนเสี ยงเท่ ากับจานวนหุ ้นที่ ถืออยู่ (หนึ่ งหุ ้น หนึ่ งเสี ยง) และจะต้องออกเสี ยง
ลงคะแนนเพี ยงอย่า งใดอย่างหนึ่ ง คื อ เห็ นด้วย ไม่เห็ น ด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ ไม่ส ามารถแบ่ งการออกเสี ย ง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงของ Custodian )
ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ในวาระใด โปรดกดปุ่ ม “ไม่เห็น
ด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ในวาระนั้นๆ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะไม่ได้กดปุ่ ม “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
เสี ยง” บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นาเสนอ
เพื่อความโปร่ งใส และเป็ นธรรม เมื่อบริ ษทั ปิ ดระบบการประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถกลับไป
แก้ไขผลการลงคะแนนได้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ ประชุ ม
พิจารณาเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเฉพาะวาระที่ ยงั ไม่ได้เริ่ ม
พิจารณา ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ และคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากอาจมีผถู ้ ือ
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-

-

หุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม หรื อออกจากระบบก่อนการประชุม
เสร็ จสิ้น
หากผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรื อแสดงความเห็น กรุ ณาแสดงความจานงโดยให้กด
ปุ่ มยกมือเท่านั้น โดยลาดับคาถาม เจ้าหน้าที่ระบบจะพิจารณาจากลาดับเวลาการกดปุ่ มยกมือ และขอให้ท่านโปรดแจ้ง
ชื่อ และนามสกุลเพื่อเป็ นข้อมูลให้บริ ษทั ทั้งนี้ ขอให้ท่านสอบถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็ นคาถามที่
ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะถามคาถามภายหลังการปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่างๆที่กาหนดไว้ เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปโดยราบรื่ น
ลาดับของคาถาม เจ้าหน้าที่ระบบจะพิจารณาจากลาดับเวลาการกดปุ่ มยกมือ หากผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะกดปุ่ ม
ยกมือก่อนที่ประธานฯจะเปิ ดโอกาสให้สอบถาม หรื อแสดงความเห็น คาสัง่ กดปุ่ ดยกมือ จะถูกยกเลิกโดยระบบ
ดังนั้น ประธานฯ จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้ น ประจาปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2562 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือ
หุ ้นเสนอแก้ไขหรื อทักท้วงเพิ่มเติม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้ น
ประจาปี 2562
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
2562

จานวนเสียงทีล่ งมติ
229,869,044
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้ น ประจาปี 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2562
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานผลการดาเนินงานหลักของบริ ษทั ให้ที่ประชุมทราบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้สรุ ปผลการดาเนินงานที่สาคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้
สาหรับงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้ น 1,657.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.85
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.08 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั ได้มีการขยายธุรกิจ
ไปยังอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม โดยผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ถวั่ ลิสงอบกรอบ อบเกลือ ภายใต้ตราสิ นค้า “มารู โจ้”
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และผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสิ นค้า “ฮอกไกโด” อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้จากการขาย
สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในบ้านเรื อน อุตสาหกรรม และเคมีเกษตร รวมทั้ง เพิ่มการกระจายสิ นค้าให้ครอบคลุม
ร้านค้าปลีกมากขึ้นและยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายให้กบั บริ ษทั ต่อไป ต้นทุนขาย
รวมของบริ ษทั ในปี 2562 เท่ากับ 992.41 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 59.86 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่ งลดลงจาก
สัดส่วนต้นทุนขายรวมของปี ก่อนที่ร้อยละ 60.63 ของรายได้จากการขายรวม เนื่ องจากบริ ษทั มีการปรับขึ้นราคาขายสิ นค้ากลุ่ม
รักษาเนื้อไม้และกลุ่มกาจัดแมลงราดพื้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีการเปรี ยบเทียบดัชนี ราคากับสิ นค้าคู่แข่งในการกาหนดกลยุทธ์
การปรับขึ้นราคาสิ นค้า เพื่อให้เกิดผลกระทบกับยอดขายน้อยที่สุด ประกอบกับมีการปรับลดโปรโมชัน่ รายการแถมสิ นค้าพ่วง
กับสิ นค้าปกติเป็ นรายการส่ งเสริ มการขายอื่ นๆ แทน อี กทั้งมีการลดต้นทุนของบรรจุภณ
ั ฑ์บางรายการโดยที่ ยงั คงคุ ณภาพ
เช่นเดิม นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการขายสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสู ง ทาให้บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 39.37 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 40.14 ในปี 2562 ในส่ วนของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย เท่ากับ 284.31 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 5.08 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 1.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการ
ขยายธุรกิจ และมีการจัดรายการส่ งเสริ มการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในบ้านเรื อน รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่ องดื่มในห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าชั้นนาทัว่ ประเทศมากขึ้น ส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายเงินชดเชยรายการส่ งเสริ มการขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เท่ากับ 168.56 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 41.35 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 32.51 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดี ยวกันของปี 2561 เนื่ องจากจานวนพนักงานที่ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายของธุ รกิ จ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางออกตลาด รวมทั้งสวัสดิการพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่และรายการปรับปรุ งทางบัญชี ทา
ให้กาไรสุทธิรวมของบริ ษทั ในปี 2562 เท่ากับ 173.19 ล้านบาทและปี 2561 เท่ากับ 188.05 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ
ร้อยละ 10.45 และ 11.58 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ
สาหรับในส่ วนของงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,298.14 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 353.07 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 37.36 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน
เท่ากับ 920.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 300.39 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 48.42 มีสาเหตุมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสดเท่ากับ 214.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.64 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 78.77 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
2561 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นมีจานวน 457.32 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 249.68 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 120.25 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่ องมาจากยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีจานวน 236.96 ล้านบาท ลดลง 43.13 ล้านบาท หรื อลดลง
คิดเป็ นร้อยละ 15.40 เนื่ องจากในปี 2561 ราคาของวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศมีการปรับราคาเพิ่มสู งขึ้น บริ ษทั จึงสั่งซื้ อ
วัตถุดิบเพื่อกักตุนไว้เพื่อป้ องกันวัตถุดิบขาดสต็อก สาหรับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 377.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.69 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 16.23 เมื่อเที ยบกับช่วงเวลาเดี ยวกันของปี 2561 เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการขยายธุ รกิ จไปยัง
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม และบริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าลงทุน
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ในกลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโด ซึ่ งทาธุรกิจนมพาสเจอร์ ไรส์ ในส่ วนของหนี้ สินมีจานวน 594.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 291.60 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 96.14 เมื่อเที ยบกับช่วงเวลาเดี ยวกันของปี 2561 โดยมี หนี้ สินหมุนเวียนจานวน 553.28 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 268.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่ องจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่นาไปใช้ใน
การขยายธุ รกิ จ รวมทั้ง มีรายการเจ้าหนี้ การค้าในการสั่งซื้ อวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์เพิ่มขึ้น และบริ ษทั มีหนี้ สินไม่หมุนเวียน
จานวน 41.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จากการสารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ที่เพิ่มสิ ทธิ การตั้งสารองเงิ นชดเชยการเลิกจ้าง ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ
703.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.47 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 9.58 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็ นผลมา
จากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยกมา 632.83 ล้านบาท บวกกับกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี จานวน 164.60 ล้านบาท รวมทั้ง มี
การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SWC-W1 และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ จานวน 8.23 ล้านบาท
หักจ่ายเงินปั นผล 2 รอบจานวน 112.51 ล้านบาท คงเหลือส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จานวน 693.16 ล้านบาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจาปี ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรั บรองจากผูส้ อบบัญชี แล้ว ตามรายละเอี ยดที่ ปรากฏในงบการเงิ นของรายงาน
ประจาปี 2562 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจาปี ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
229,869,044
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล และอนุมตั กิ ารงดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2562
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงาน การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงานว่า บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษีและเงิ นสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายได้ก่อนและรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 บริ ษทั มีกาไรสุทธิ 171.30 ล้านบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ
0.375 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 67.47 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปี 2562 และจาก
กาไรสุ ทธิ และกาไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ 0.125 บาท เป็ นจานวนเงิ น 37.5 ล้านบาท ในวันที่ 12 กันยายน 2562 แต่เนื่ องจาก
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้
ตามปกติ คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด 6 เดือนหลัง ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท เป็ นจานวนเงิน 78.1 ล้านบาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ จากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ออกไป จากการจ่ายเงินปั นผลไปทั้ง 2
รอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิการงดจ่ายเงิ นปั นผล
ประจาปี 2562 ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
มติทปี่ ระชุม
2562

จานวนเสียงทีล่ งมติ
229,869,044
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั กรรมการซึ่งครบวาระการดารง
ตาแหน่งและมีส่วนได้เสี ยไม่ควรอยูใ่ นที่ประชุม จึงขอให้กรรมการที่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมจนกว่าที่การพิจารณาวาระนี้
จะแล้วเสร็ จ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
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รายชื่ อกรรมการ
(1) นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

(2) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
(3) นายธงชัย เจริ ญกุลเมธี

ตาแหน่ งทีอ่ อกตามวาระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

ตาแหน่ งทีจ่ ะกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ลาออก

เนื่องจากนายธงชัย เจริ ญกุลเมธี ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่
31 มี น าคม 2563 และวาระการด ารงต าแหน่ ง กรรมการของนายธงชัย เจริ ญ กุล เมธี เหลื อ น้อ ยกว่า 2 เดื อ น ท าให้
คณะกรรมการบริ ษทั ไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดารงตาแหน่งแทนได้ เว้นแต่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ค ัด เลื อ กบุ ค คลจากหลากหลายสาขา หลัง จากได้พิ จ ารณาแล้ว จึ ง
เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายธนากร วัฒนวิจารณ์ เป็ นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเข้าใหม่ แทนนายธงชัย เจริ ญกุล
เมธี
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ซึ่ งไม่มีผูถ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
ชื่ อกรรมการ
(1) นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
(2) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
(3) นายธนากร วัฒนวิจารณ์

เห็นด้ วย
(ร้ อยละ)
229,405,344 (99.80%)
229,405,344 (99.80%)
229,869,044 (100.00%)

ไม่ เห็นด้ วย
(ร้ อยละ)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

งดออกเสียง
(ร้ อยละ)
463,700 (0.20%)
463,700 (0.20%)
0 (0%)

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นายชินวัฒน์ อัศวโภคี นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายธนากร วัฒนวิจารณ์ เป็ นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเข้าใหม่
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั เิ งินโบนัสกรรมการและค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจาเป็ น
จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาเทียบเคียงกับบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมที่
เกี่ ยวข้องกัน รวมถึ งความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุ ดย่อย หลังจากที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทาการศึกษาผลการสารวจค่าตอบแทนกรรมการแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 เป็ นดังนี้
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ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่ าตอบแทน

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
2563
2562
15,000
15,000
10,000
10,000
-

เบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง)
2563
2562
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000
20,000

สิทธิประโยชน์ อื่น
2563
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2562
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสู งกว่ากรรมการในอัตราร้ อยละ 25

 ค่าตอบแทนที่เป็ นเงิ นโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั สาหรับผลการกากับดูแลกิจการในปี 2562 ให้จ่ายในอัตราไม่เกิ น
4,696,000 บาท ซึ่ งเท่ากับปี 2561 สาหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการนาไปจัดสรรกันเอง โดยประธาน
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการในปี 2562
คิดเป็ นร้อยละ 4.06 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งน้อยกว่า ในปี 2561 ที่อตั ราจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คิดเป็ น
ร้อยละ 1.25 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากมีการจ่ายเงินปั นผลพิเศษในปี 2561
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ซึ่ งไม่มีผู ้
ถือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
229,869,044
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเงินโบนัสและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบนาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คุ ณศุ ภชัย ปั ญญาวัฒ โน แห่ ง บริ ษทั สานักงาน อี ว าย จากัด
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั นับตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 4 ปี โดยที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ
ส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่/ผูบ้ ริ หาร/บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ งผูส้ อบบัญชี
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ดังกล่าวได้ดาเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจาเป็ นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เพื่อ
ทาหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2563 ดังรายนามดังนี้
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรื อ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
โดยกาหนดให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั โดยกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,360,000 บาท เท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2563 ด้วย
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจา ซึ่ งไม่มีผู ้
ถือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
229,869,044
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้แต่งตั้งนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/
หรื อ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรื อ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5730 แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจานวน
1,360,000 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ ประชุมว่า การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้ดาเนิ นมาจนครบทุ กวาระแล้ว และไม่มีวาระอื่ นเพื่อพิจารณา
จากนั้นจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามประการใดหรื อไม่
ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อมีขอ้ คิดเห็นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมผู ้
ถือหุน้ ในวันนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควร จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ณ บัดนี้

16

ปิ ดประชุม

เวลา 10.45 น.

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ
(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)

ลงนาม……………………………………เลขานุการบริ ษทั
(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ )
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
รายงานประจาปี 2563 และงบการเงินประจาปี 2563
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าดูเพิม่ เติม และดาวน์ โหลดได้ที่ www.sherwood.co.th
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ข้ อมูลเบื้องต้นของกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล

ดร. วิชิต แย้มบุญเรื อง

วัน/เดือน/ปี เกิด

3 กุมภาพันธ์ 2484

อายุ

79 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ตาแหน่งในบริ ษทั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
8 ปี นับจากดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั (26 เมษายน 2555)
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาเอก School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม/สัมมนา- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) 2/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 15/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 51/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) 14/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประวัติการทางาน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
และประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษทั เอกรัฐวิศวกรรม จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษทั วี ซี เค โซลูชนั่ จากัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั จัสมินอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั อื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3 แห่ง
1 แห่ง
ไม่มี
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ลักษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั / บริ ษทั ใหญ่ / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อใน
ระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมา
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
(เช่นการซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สิ นค้า บริ การ การยืม/ให้กยู้ มื เงิน)
ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/ผูม้ ีอานาจควบคุม

ไม่มี
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ข้ อมูลเบื้องต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
26 มีนาคม 2487

อายุ

76 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ตาแหน่งในบริ ษทั

กรรมการ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
16 ปี นับจากดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั (18 มีนาคม 2547)
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
อบรม/สัมมนา- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประวัติการทางาน
- ประธานกรรมการและกรรมการ บริ ษทั ทีโอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล เบฟเวอเรจส์ กรุ๊ ป จากัด
- ประธานกรรมการและกรรมการ กลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโด (บริ ษทั ฮอกไกโด โมริ โมโตะ จากัด, บริ ษทั
ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ จากัด และบริ ษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จากัด)
- ประธานกรรมการและกรรมการ บริ ษทั ทีโพล์ โปรเฟสชัน่ แนล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
- ประธานกรรมการและกรรมการ บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด
- ประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั ไพรม์มสั ออโต้เฮ้าส์ จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ปิ ง สุรวงศ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ทีโอเอ กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จากัด
- กรรมการ บริ ษทั จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จากัด
- กรรมการ บริ ษทั มัง่ คัง่ ปร็ อพเพอตี้ จากัด
- กรรมการ บริ ษทั พี ที เรี ยล เอสเตท จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ทีโอเอ โฮลดิ้ง จากัด
- กรรมการ บริ ษทั พูนผลทรัพย์ จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรี ส์ จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศอินโดนีเซีย)
- กรรมการ บริ ษทั ทีโอเอ โค๊ทติ้ง (ประเทศอินโดนีเซีย)
- กรรมการ บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศเวียดนาม)
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การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน

1 แห่ง

บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

19 แห่ง

บริ ษทั อื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
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ข้ อมูลเบื้องต้นของกรรมการทีไ่ ด้รับการเสนอชื่ อแต่งตั้งใหม่
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายนริ นทร์ ตรี สุโกศล

วัน/เดือน/ปี เกิด

29 สิ งหาคม 2525

อายุ

38 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

8,860,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.78

ตาแหน่งในบริ ษทั

กรรมการและผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การสายพาณิ ชย์

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
3 ปี นับจากดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั (1 เมษายน 2560)
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรม/สัมมนา
- Export Business and Processes
ประวัติการทางาน
- กรรมการ บริ ษทั ฟาสต์-มิกซ์ จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด
- ที่ปรึ กษา บริ ษทั อีเกิ้ลกอล์ฟ จากัด
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน

0 แห่ง

บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

2 แห่ง

บริ ษทั อื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
ข้ อมูลประวัติ และประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

บัญชีรับอนุญาตเลขที่

3930

ตาแหน่ง

หุน้ ส่วน

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี
ประวัติการศึกษา

2526 - ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท ด้านการจัดการจากสถาบันธุรกิจศศินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยใดๆ

ไม่มี

กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร
/ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จานวนหุน้ ที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่มี
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ข้ อมูลประวัติ และประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ-ชื่อสกุล

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่

5874

ตาแหน่ง

หุน้ ส่วน

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี
ประวัติการศึกษา

2538 - ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยใดๆ

ไม่มี

กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร
/ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จานวนหุน้ ที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่มี
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ข้ อมูลประวัติ และประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

บัญชีรับอนุญาตเลขที่

5730

ตาแหน่ง

หุน้ ส่วน

ประสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชี
ประวัติการศึกษา

2539 - ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยใดๆ

ไม่มี

กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร
/ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จานวนหุน้ ที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การมอบฉันทะ บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก และ ข) ตามที่กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้ เพื่อผูถ้ ือหุ ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตัวเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั คือ (1)
นายชนิ นทร์ เย็นสุ ดใจ ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) ดร. วิชิต แย้มบุ ญเรื อง
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (3) นายชิ นวัฒน์ อัศวโภคี ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถกรอกรายชื่อกรรมการผูร้ ับ
มอบฉันทะตามที่บริ ษทั ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ และส่งมาให้บริ ษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564)
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้มาที่
E-mail: companysecretary@sherwood.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
ผู้ถือหุ้นประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนี้ (แล้ วแต่ กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) หนังสื อเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่ งผูถ้ ือหุ น
้ ลงลายมือชื่อแล้ว
(ข)

สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึงปรากฏรู ปถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่นบัตร
ประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และ
หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ลงลายมือชื่อแล้ว
(ข) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ค) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบ
ฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ
ผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) หนังสื อเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ลงลายมือชื่อ
แล้ว
(ข) สาเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผูแ้ ทนนิ ติ
บุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว
(ค) สาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทน
นิ ติบุคคล และมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิ ติ
บุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผูร้ ับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
(ข) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
(ค) สาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทน
นิ ติบุคคล และมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมี อานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ง) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
(จ) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ มสี ัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้นาความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรื อเป็ น
นิติบุคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลนั้นอาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่ นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยูห่ รื อโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิ ติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ ผูกพันนิ ติ
บุคคล และเงื่อนไขหรื อข้อจากัดในการลงลายมือชื่อ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผแู ้ ทนนิ ติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
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การออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือ (หนึ่ งหุ ้นมีหนึ่ งเสี ยง) โดยจะมิ
สามารถแยกการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่ วนคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง เว้นแต่เป็ น Custodian ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบ
ฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน และกาเครื่ องหมายมาในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ผถู ้ ือหุน้ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวนี้
ผลการลงคะแนนเสี ยงของที่ ประชุ มเมื่ อจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ที่ประชุ มทราบ โดยผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ (ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณา และลงมติแทน) สามารถออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระได้
คะแนนเสี ยงทั้งหมดจะถูกส่ งมอบให้ประธานกล่าวสรุ ปในที่ ประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย งดออกเสี ยงกี่
เสี ยง
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ในรู ปแบบการประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ผูถ้ ือหุ้น
SWC
สามารถเข้ าร่ วม
E-AGM

ไม่ สามารถเข้ าร่ วม
E-AGM

ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
มาด้ วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าร่ วมประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
เข้ าร่ วมประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

1. หนังสื อเชิญประชุม (หน้ าแรกที่มี QR Code)
2. สาเนาบัตร ปชช. ผู้ถือหุ้น

1. หนังสื อเชิญประชุม (หน้ าแรกที่มี QR Code)
2. หนังสื อมอบฉันทะ
3. สาเนาบัตร ปชช. ผู้ถือหุ้น
4. สาเนาบัตร ปชช. ผู้รับมอบฉันทะ

นาส่ งหลักฐานทั้งหมด
มายังบริษัท ภายในวันที่ 20/04/64

นาส่ งหลักฐานทั้งหมด
มายังบริษัท ภายในวันที่ 20/04/64

นาส่ งหลักฐานทั้งหมด
มายังบริษัท ภายในวันที่ 20/04/64
ส่ ง Soft file มาที่อีเมล
companysecretary@sherwood.co.th

ช่ องทางการจัดส่ ง
อีเมล : companysecretary@sherwood.co.th หรื อ
ไปรษณีย์ : ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บมจ. เชอร์ วู้ด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

บริษัทตรวจสอบข้ อมูล
เพื่อยืนยันตัวตน
กรรมการอิสระทีไ่ ด้ รับมอบฉันทะ
เตรียมเข้ าร่ วมประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทตรวจสอบข้ อมูล
เพื่อยืนยันตัวตน
บริษัททาการจัดส่ ง
Username & Password
และคู่มือการใช้ งานของระบบ
ไปยังอีเมลทีไ่ ด้ แจ้ งไว้ กบั บริษัท
(จัดส่ งให้ ภายในวันที่ 23/04/64)

ช่ องทางการจัดส่ ง
อีเมล : companysecretary@sherwood.co.th หรื อ
ไปรษณีย์ : ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บมจ. เชอร์ วู้ด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ศึกษาข้ อมูลที่
www.conovance.com/support.php
และติดตั้งระบบที่
www.conovance.com/download.php
เพื่อเตรียมความพร้ อมสาหรับ E-AGM
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วันประชุ ม (27/04/64)
เปิ ดลงทะเบียนออนไลน์
เวลา 8.00 น.

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เขียนที่__________________________
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น_____________________

Written at

วันที่ ____ เดือน ___________ พ.ศ. ______
Date

1.

Month

Year

ข้าพเจ้า
I/We

อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

2.

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
Being a shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้นรวม_____________________หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________________เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of

3.

shares and have the rights to vote equal to

votes as follows:

หุ้นสามัญ_______________________หุ้น

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________________เสี ยง

ordinary share

and have the right to vote equal to

shares

votes

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7)

(1) นาย/นาง/นางสาว____________________________________________________________________ อายุ_______________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่____________________ถนน______________________________ตาบล/แขวง_______________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด____________________________รหัสไปรษณี ย_์ _________________________ หรื อ
District

Province

Zip Code

or

(2) นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________________________ อายุ_______________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่____________________ถนน______________________________ตาบล/แขวง_______________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________________รหัสไปรษณี ย_์ ______________________ หรื อ
District

Province

Zip Code

or

(3) นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________________________ อายุ_______________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่____________________ถนน_____________________________ตาบล/แขวง_______________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด______________________________รหัสไปรษณี ย_์ ____________________________
District

Province

Zip Code
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คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่ เลขที่ 1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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 2021 to be held on April
27, 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.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ ____________________________ ผูม้ อบฉันทะ
Signature

Proxy Grantor

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

หมายเหตุ
Remark:
 ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.

 ผูถ้ ือหุ้น จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจานวนที่ถือไว้ได้
A shareholder shall grant proxy of the total shares holding and cannot grant partial shares.
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่__________________________
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น_____________________

Written at

วันที่ ____ เดือน ___________ พ.ศ. ______
Date

1.

Month

Year

ข้าพเจ้า
I/We

อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

2.

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
Being a shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้นรวม_____________________หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________________เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of

3.

shares and have the rights to vote equal to

votes as follows:

หุ้นสามัญ_______________________หุ้น

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ________________________________เสี ยง

ordinary share

and have the right to vote equal to

shares

votes

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7)

(1) นาย/นาง/นางสาว______________________________________________________________________ อายุ_________________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่____________________ถนน____________________________ตาบล/แขวง___________________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________________รหัสไปรษณี ย_์ ________________________ หรื อ
District

Province

Zip Code

or

(2) นาย/นาง/นางสาว________________________________________________________________________ อายุ_______________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่__________________ถนน_____________________________ตาบล/แขวง___________________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________________รหัสไปรษณี ย_์ ________________________ หรื อ
District

Province

Zip Code

or

(3) นาย/นาง/นางสาว________________________________________________________________________ อายุ_______________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่_________________ถนน_____________________________ตาบล/แขวง_____________________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________________รหัสไปรษณี ย_์ ____________________________
District

Province

Zip Code
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คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุ มสานักงานใหญ่ เลขที่ 1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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 2021 to be held on April
27, 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.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
Agenda no. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020.



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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
Agenda no. 2 To acknowledge the Company’s business performance report for 2020.



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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda no. 3 To consider and approve the Company’s financial statements as of December 31, 2020.



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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไร และจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
Agenda no. 4 To consider and approve the profit allocation and dividend payments for 2020.

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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Against
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 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda no. 5 To consider and appoint the Directors who retired by rotation.



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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง
Dr. Vichit Yamboonruang

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

2. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
Mr. Prachak Tangkaravakoon

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

3. นายนริ นทร์ ตรี สุโกศล
Mr. Narin Trisukosol

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
Agenda no. 6 To consider and approve the Directors’ bonus and the remuneration of directors for 2021.



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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2564
Agenda no. 7 To consider and appoint the Company’s auditor and determine the auditor’s remuneration for 2021.



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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Against
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 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda no. 8 To consider other business (if any).



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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve

5.

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

Against

Abstain

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
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.

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการ
ใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบ

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.

ลงชื่อ ____________________________ ผูม้ อบฉันทะ
Signature

Proxy Grantor

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
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Proxy Holder

หมายเหตุ
Remark:

1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่ เลขที่ 1065 ถนนศรี
นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on April 27, 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.

วาระที่ __________ เรื่ อง__________________________________________________________________________________________________
Agenda No.



Subject:

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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ __________ เรื่ อง _________________________________________________________________________________________________
Agenda No.



Subject:

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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Against

วาระที่ __________ เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda No.



Subject: To approve the appointment of new directors.

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



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the propose nominee as a whole.

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
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 งดออกเสี ยง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true

ลงชื่อ ____________________________ ผูม้ อบฉันทะ
Signature

Proxy Grantor

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
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Proxy Holder

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตาแหน่งในบริ ษทั
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา

ประวัติการทางาน

ตาแหน่งงานในปั จจุบนั

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
61 ปี
397 ซอยหมู่บา้ นปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันวุร์สเตอร์โพลีเทคนิค เมืองวุร์สเตอร์ รัฐแมสซาซูเซตส์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
- ประธานกรรมการ บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก
- กรรมการ บริ ษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั ประสิ ทธิ์พฒั นา จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ Stark Investment Corporation Limited
- กรรมการ บริ ษทั พีดีทีแอล เทรดดิ้ง จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ไทย คอปเปอร์ร็อด จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต จากัด
- กรรมการ บริ ษทั คอนเนคชัน่ เลทด์เซอร์วสิ จากัด

ส่วนได้เสี ยพิเศษในวาระการประชุมที่พิจารณา : วาระที่ 1-7 ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตาแหน่งในบริ ษทั
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา

ประวัติการทางาน

ตาแหน่งงานในปั จจุบนั

ดร. วิชิต แย้มบุญเรื อง
กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
79 ปี
34 หมู่ที่ 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- ปริ ญญาเอก สาขา Public and International Affairs, University of Pittsburgh
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการ บริ ษทั วิค จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ไทยพรี เมียร์ลีก จากัด
- กรรมการ บริ ษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ระยองเพียวริ ฟายเออร์ จากัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษทั เอกรัฐวิศวกรรม จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษทั วี ซี เค โซลูชนั่ จากัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั จัสมินอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)

ส่วนได้เสี ยพิเศษในวาระการประชุมที่พิจารณา : วาระที่ 1-4 ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
วาระ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
(ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ)
วาระที่ 6-7 ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตาแหน่งในบริ ษทั
อายุ
อยูบ่ า้ นเลขที่
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา
ประวัติการทางาน

ตาแหน่งงานในปั จจุบนั

นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
46 ปี
138/13 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ (ภาษีอากร) มหาวิทยาลัย วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการ บริ ษทั เซเว่น ยูทิลิต้ ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
- ทนายความหุน้ ส่วน บริ ษทั ฮันตัน แอนดูร์ เคิกร์ (ไทยแลนด์) จากัด
- ทนายความหุน้ ส่วน บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
- กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั จัดการ และพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ ีส์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ประปาบางปะกง จากัด,
บริ ษทั ประปาฉะเชิงเทรา จากัด และบริ ษทั ประปานครสวรรค์ จากัด
- กรรมการ บริ ษทั ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)
- ทนายความหุน้ ส่วน บริ ษทั กุดนั่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
- กรรมการ บริ ษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ส่วนได้เสี ยพิเศษในวาระการประชุมที่พิจารณา : วาระที่ 1-7 ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
นิยามกรรมการอิสระ
การกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนิ ยามกรรมการ
อิ สระไว้ ซึ่ ง เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้น ต่ า ของ สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(ก) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาหรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี
ผูส้ อบบัญชีองบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลหรื ออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริ หารหรื อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
(ซ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
(ฌ) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มีลกั ษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิ สระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยในลาดับเดียวกัน
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 9
ข้ อบังคับบริษัทเกีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การปิ ดสมุดทะเบียน
ข้อ 19. บริ ษทั อาจปิ ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ือ
หุ ้น ทราบล่ ว งหน้า ณ ส านัก งานใหญ่ แ ละส านัก งานสาขาของบริ ษ ัท ทุ ก แห่ ง ไม่ น้อ ยกว่า 14 วัน ก่ อ นวัน ปิ ดงดรั บ
ลงทะเบียนการโอนหุน้
การเรียกประชุม
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1
ใน 10 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ ต ้อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ยกประชุ ม ไว้ใ ห้ ชัด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี น้ ี ให้
คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระการ
ประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3
วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ให้คณะกรรมการหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งสถานที่ที่จะ
ใช้เป็ นที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้เคียง
กับที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่และสานักงานสาขา หรื อจังหวัดอื่นหรื อสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
การมอบฉันทะ
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น แต่ผถู ้ ือหุ ้นอาจมอบ
ฉันทะให้บุคคลซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะต้องทา
เป็ นหนังสื อมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไป
ตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
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องค์ ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่การเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 40. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ น
ประธานที่ประชุม
ข้อ 41. ประธานในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าที่ ควบคุมการประชุม ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ ตอ้ งดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบี ยบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
คะแนนเสียง
ข้อ 42. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้ 1 หุน้ มีเสี ยง 1 เสี ยง ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษใน
เรื่ องใดซึ่ งที่ ประชุมจะได้ลงมติ ผูถ้ ื อหุ ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ซ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
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