
 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 
 

ในวนัพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. 
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) 

ณ บริษทั เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
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วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 
2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ประจ าปี 2564 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ   
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชี  
5. ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ ข. (ขอแนะน าให้ใชแ้บบ ข)  
7. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
8. นิยามกรรมการอิสระ 
9. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนั
พฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 ซ่ึงบริษทัไดส่้ง
ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ผูถื้อหุน้ และไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ (รายละเอียดรายงานการประชุม ตามท่ี
ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 มีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (ตามท่ีปรากฏในส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้รับทราบผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ของบริษทั ตามท่ีเสนอ 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง (ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

รายการ งบการเงินรวมของ SWC และบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกิจการของ SWC 

• สินทรัพยร์วม 1,217.82 ลา้นบาท 1,275.85 ลา้นบาท 

• หน้ีสินรวม 503.97 ลา้นบาท 471.45 ลา้นบาท 

• รายไดร้วม 1,832.41 ลา้นบาท 1,656.90 ลา้นบาท 

• ก าไรสุทธิ* 146.20 ลา้นบาท 224.24 ลา้นบาท 

• ก าไรต่อหุ้น 0.45 บาท/หุ้น 0.69 บาท/หุ้น 
หมายถึง * ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษทัมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในรอบปี 2564 รวมเป็นจ านวน 146.20 ลา้นบาท และ
งบการเงิน ประจ าปี 2564 ของบริษทั ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดไวว่้า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่า  
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กบัการน าปัจจยั
ต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อ
หุ้น เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จา่ยปันผลประจ าปี และจะตอ้งน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ 
จะตอ้งรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป  

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 4 พจิารณาจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
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จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ 146.20 ลา้นบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.39 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.24 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ของปี 
2564 ในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจ านวนเงิน 40.34 ลา้นบาท ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพ่ิมเติมอีก
ส าหรับงวด 6 เดือนหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.265 บาท เป็นจ านวนเงิน 
86.67 ลา้นบาท ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 
1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 146.20 67.68 
2. จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น)* 327 319 
3. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท:หุ้น) 0.39 0.375 
   3.1 เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรก (บาท:หุ้น) 0.125 0.125 
   3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น) 0.265 0.25 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท)* 127.01 119.72 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 86.87 176.89 

หมายเหต ุมีการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตั้งแต่ปี 2562 ท าให้จ านวนหุ้น และเงินปันผลจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรอนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.39 บาท เป็นจ านวน 127.01 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ ซ่ึงจ านวนน้ีบริษทัไดจ้่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจ านวนเงิน 40.34 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ส าหรับเงิน
ปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2564 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.265 บาท เป็นจ านวนเงิน 
86.67 ล้านบาท โดยจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
22 ก าหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง หน่ึงในสาม ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่
ทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นไดรั้บ
เลือกตั้งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 คน 
ดงัน้ี 

   

วาระท่ี 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
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 (1)  นายชนินทร์ เยน็สุดใจ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

(2)  นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(3)  นายสัตวแพทยส์มชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการบริษทั   

บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้ง การเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 14 มกราคม 2565 
ซ่ึงไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงับริษทัในช่วงเวลาดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงความ
เหมาะสม และประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญและการ
ปฏิบติังานของบุคคลทั้งหมด ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้เป็นกรรมการของบริษทั รวมถึงไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือ
ให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงไดเ้สนอให้เลือกตั้ง นายชนินทร์ เยน็สุดใจ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ และนายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 
2 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และเสนอให้เลือกตั้งนายเถกิงพล เหล่า
พิสุทธ์ิ เป็นกรรมการ แทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

 ทั้ งน้ี  รายละเอียดค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด  ซ่ึงเคร่งครัดกว่าข้อก าหนดขั้นต ่ าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อีกทั้งมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรร
หากรรมการระบุไวใ้นรายงานประจ าปี ส าหรับประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ (รายละเอียดข้อมูล
เบ้ืองตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระและกรรมการแต่งตั้งใหม่ 
ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ว่า เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่กิจการ
ของบริษทัตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถว้นแลว้ จึงมีมติอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอทุกประการ โดยเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชนินทร์ เยน็สุดใจ เป็นกรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และนายแพทยณ์รงค์ฤทธ์ิ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 2 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และเสนอ
ให้เลือกตั้งนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ เป็นกรรมการ แทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด
ยอ่ยประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  
และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2565 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 

▪ ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจ าปี 2564 ให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 4,884,000 บาท ซ่ึง
มากกว่าในปี 2563 เน่ืองจากงดจ่ายโบนัส โดยให้คณะกรรมการน าไปจดัสรรกนัเอง ทั้งน้ี ประธานกรรมการจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับเงินโบนัสกรรมการในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 
3.85 ของเงินปันผลจ่าย ให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงมากกว่า ในปี 2563 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของเงิน
ปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น   

▪ โดยขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไวใ้นรายงานประจ าปี ในส่วนโครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

  

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
  (บาท/คร้ัง) 

2565 2564 2565 2564 
คณะกรรมการบริษทั 15,000 15,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 20,000 20,000 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติเงินโบนัสกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2565 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 
ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้ 

 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ตั้งแต่ปี 2559 โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ 
หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัย่อย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  แต่อย่างใด และบดัน้ี
ผูส้อบบัญชีดงักล่าว ไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2565 เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ผลการปฏิบติังาน ทกัษะความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอื่นอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะไดรั้บ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึง 
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

(1) นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930  
(จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั : 3 ปี (ปี 2559 - 2561)) หรือ 

 (2) นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 
(จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั : ไม่มี) หรือ 

 (3) นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 
(จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั : 3 ปี (ปี 2562 - 2564)) 

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

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อ
พิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 1,360,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัจ านวนท่ีอนุมติัในปี 2564 
ทั้งน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2565 ดว้ย 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณากลัน่กรองการเลือก
ผูส้อบบญัชี ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 ซ่ึงไดแ้ก่ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวกรองแกว้ 
ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 แห่งบริษทั 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
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ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีส าหรับปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงิน ประจ าปี 2565 เท่ากับ 
1,360,000 บาท 

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

 

บริษทัขอเรียนเชิญทา่นผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดศึกษาขั้นตอนด าเนินการ ตามท่ีปรากฎในส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 5 อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั รายละเอียดขอ้มูลของกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั
เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

อน่ึง บริษทัไดก้ าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2565  

 

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
         โดยค าส่ังประธานกรรมการ 
 

  
 (นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
                           เลขานุการบริษทั  

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ของ 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
______________________________________________________________________  

เวลาและสถานที่  

• ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

• ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่  ของ  บริษัท เชอร์วู ้ด คอร์ปอเรชั่น  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม โดยเลขานุการบริษทักล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ี
ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ งกล่าวแนะน าคณะกรรมการผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชุม รวมทั้งผูส้อบบัญชี
ประกอบดว้ย  
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. ดร.วิชิต แยม้บุญเรือง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 
4. นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายสัตวแพทยส์มชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการ 
6. นายธนากร วฒันวิจารณ์ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล  กรรมการ และผูอ้  านวยการสายงานพฒันาธุรกิจ 
 (หมายเหตุ สัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 78 ของกรรมการทั้งหมด) 

กรรมการบริษัทท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายชินวฒัน์ อศัวโภคี  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
2. นายวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ กรรมการ 

ผู้สอบบัญชี ท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร  ผูส้อบบญัชีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

ผู้บริหารบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน และเลขานุการบริษทั 
2. นายชาญเดช ป้ันตระกูล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
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เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น มา
เข้าร่วมประชุมรวมทั้งส้ิน 28 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และรับมอบฉันทะ 22 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งส้ินจ านวน 
233,748,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทั ถือว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงขั้นตอน วิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในแต่
ละวาระดงัน้ี 

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและห่วงใยต่อ

สุขภาพของผูถื้อหุ้น และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่าง ย่ิง จึงได้มีมติอนุมัติให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยไดม้อบหมายให้บริษทั โคโนวานซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ

ระบบท่ีมีมาตรฐานสอดคล้องตาม  “พระราชก าหนดว่าด้วย การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564” และ

หลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียนไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ในการประชุม E-AGM จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงในแต่ละ

วาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงคข์องผู ้

มอบฉันทะให้ถูกตอ้ง กรณีท่ีผูถื้อหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไว้

ล่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษทัไดท้  าการบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุ้นก าหนดไวล้่วงหนา้แลว้ 

- ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ (หน่ึงหุ้น หน่ึงเสียง) และจะต้องออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้ งน้ีไม่สามารถแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian )  

- ผูถื้อหุ้นเฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด โปรดกดปุ่ ม “ไม่เห็น

ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดก้ดปุ่ ม “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก

เสียง” บริษทัจะถือว่าผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีมติเห็นดว้ยกบัวาระท่ีน าเสนอ 

- เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม เม่ือบริษทั ปิดระบบการประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะไม่สามารถกลบัไป

แกไ้ขผลการลงคะแนนได้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมในระบบภายหลงัวาระท่ีประชุม

พิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิม

พิจารณา ทั้งน้ี จ านวนผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อ

หุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบเพ่ิมขึ้นระหว่างการประชุม หรือออกจากระบบก่อนการประชุม

เสร็จส้ิน 

- หากผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะสอบถามหรือแสดงความเห็น  กรุณาแสดงความจ านงโดยให้กด

ปุ่ มยกมือเท่านั้น โดยล าดบัค าถาม เจา้หนา้ท่ีระบบจะพิจารณาจากล าดบัเวลาการกดปุ่ มยกมือ และขอให้ท่านโปรดแจง้

ช่ือ และนามสกุลเพ่ือเป็นขอ้มูลให้บริษทั ทั้งน้ีขอให้ท่านสอบถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ หากเป็นค าถามท่ี
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ไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ขอให้ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะถามค าถามภายหลงัการปิดการประชุมตามระเบียบวาระ

ต่างๆท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปโดยราบร่ืน 

- ล าดบัของค าถาม เจา้หน้าท่ีระบบจะพิจารณาจากล าดบัเวลาการกดปุ่ มยกมือ หากผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะกดปุ่ ม

ยกมือก่อนท่ีประธานฯจะเปิดโอกาสให้สอบถาม หรือแสดงความเห็น ค าส่ัง กดปุ่ ดยกมือ จะถูกยกเลิกโดยระบบ 

ดงันั้น ประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 
มกราคม 2564 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงไม่มีผูถื้อ
หุ้นเสนอแกไ้ขหรือทกัทว้งเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 233,748,243 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ลงวนัท่ี 28 มกราคม2564 

วาระท่ี  2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 

ประธานฯ ขอให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานผลการด าเนินงานหลกัของบริษทัให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัให้ท่ีประชุมทราบดงัน้ี 

ส าหรับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 1,295.86 ลา้นบาท ลดลง 361.94 
ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.83 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 เน่ืองจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนอุปโภคและบริโภคสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั จึงมีความตอ้งการใชสิ้นคา้กลุ่มผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ท่ีใชใ้นบา้นเรือนลดลง และการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ยงัส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ ในกลุ่มท า
ความสะอาด เพ่ือให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและยงัไดเ้พ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ชั้น
น าทัว่ประเทศ รวมทั้งเพ่ิมการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือต่างๆมากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกคา้และช่วยสนับสนุนการขายให้กบับริษทั 
ส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมบริษทัไดเ้พ่ิมการกระจายสินคา้และไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีดีย่ิงขึ้นและเพ่ิมโอกาสทางการขายให้กบับริษทัต่อไป 
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ตน้ทุนขายรวมของบริษทั ในปี 2563 เท่ากบั 773.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.68 ของรายไดจ้ากการขาย
รวม ซ่ึงลดลงจากสัดส่วนตน้ทุนขายรวมของปีก่อนท่ีร้อยละ 59.97 ของรายไดจ้ากการขายรวม เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบสารก าจดั
แมลงและตน้ทุนสารเคมียาฆ่าแมลงมีการปรับราคาลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงด าเนินการปรับลดตน้ทุนของบรรจุภณัฑ์
บางรายการ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย เท่ากบั 266.44 ลา้นบาท ลดลง 17.87 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 6.28 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เน่ืองจากบริษัทได้มีการปรับแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้
สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีลดลง และค่าใชจ้่ายในการบริหาร เท่ากบั 152.02 ลา้นบาท ลดลง 16.55 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 9.82 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 เน่ืองจากรายการปรับปรุงทางบญัชีและจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในช่วงท่ี
ภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน ท าให้ก าไรสุทธิรวมของบริษทั ในปี 2563 เท่ากบั 67.68 ลา้นบาท และปี 2562 เท่ากบั 169.85 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 5.22 และ 10.25 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั 

ส าหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วม เท่ากบั 1,131.96 ลา้นบาท 
ลดลง 167.81 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.91 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียน 
เท่ากบั 744.62 ลา้นบาท ลดลง 176.12 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.13 มีสาเหตุมาจาก ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
ลดลง 170.13 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 37.20 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ในขณะท่ีสินคา้คงเหลือมี
จ านวน 223.97 ลา้นบาท ลดลง 12.99 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.48 เน่ืองจากการจดัเก็บสต็อกวตัถุดิบสารก าจดัแมลง
ลดลงจากราคาในตลาดโลกท่ีลดลง ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้น 6.43 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 2.99 เน่ืองจากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึ้น 1.50 ลา้น
บาท เน่ืองจากบริษทัไดมี้การขยายธุรกิจไปยงัผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชนิดใหม่ ในส่วนของหน้ีส้ินมีจ านวน 466.47 ลา้นบาท ลดลง 
131.53 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.00 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยหน้ีสินหมุนเวียนมีจ านวน 
411.24 ลา้นบาท ลดลง 142.04 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 เน่ืองจากเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน
ลดลง เจา้หน้ีการคา้ในการส่ังซ้ือวตัถุดิบ รวมทั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง และบริษทัมีหน้ีสินไม่หมุนเวียน จ านวน 55.23 ลา้น
บาท เพ่ิมขึ้น 10.51 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปีเพ่ิมขึ้น และในส่วนของส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 665.49 ลา้นบาท ลดลง 36.28 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 5.17 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 เป็นผลมาจากส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยกมา 691.71 ลา้นบาท บวกกบั
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี จ านวน 68.74 ลา้นบาท รวมทั้ง มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 และ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จ านวน 15.20 ลา้นบาท หักผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
จ านวน 7.24 และจ่ายเงินปันผล 2 รอบจ านวน 117.12 ลา้นบาท คงเหลือส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั จ านวน 651.29 ลา้นบาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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วาระท่ี  3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้อบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 233,748,243 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระท่ี  4 พจิารณาจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานนโยบายการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ต่อท่ีประชุม 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รายงานว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีและเงินส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทัที่อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น 
เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายไดก่้อนและรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิ 67.68 ลา้นบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.375 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 175.41 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้
มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ของปี 2563 และ
จากก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจ านวนเงิน 39.04 ลา้นบาท ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่าย
เพ่ิมเติมอีกส าหรับงวด 6 เดือนหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็น
จ านวนเงิน 79.68 ลา้นบาท ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2563 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน 

  



13 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 233,748,243 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2563 ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี  5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั กรรมการซ่ึงครบวาระการด ารง
ต าแหน่งและมีส่วนไดเ้สียไม่ควรอยู่ในท่ีประชุม จึงขอให้กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งออกจากห้องประชุมจนกว่าท่ีการพิจารณาวาระน้ี
จะแลว้เสร็จ  

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผูถื้อหุ้นส่งรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงท่ีระหว่างวนัท่ี 12 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงปรากฏว่า
ไม่มีการเสนอรายช่ือเขา้มายงับริษทั 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งที่ออกตามวาระ ต าแหน่งที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

(1)  ดร. วิชิต แยม้บุญเรือง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

(2)  นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษทั กรรมการบริษทั 
(3)  นายนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมการบริษทั กรรมการบริษทั 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การ
ด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงการปฏิบติังานของบุคคลทั้งหมด ท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือให้เขา้เป็นกรรมการของบริษทั  รวมถึงไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง มีมติเห็นควร
เสนอให้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
และคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถาม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

งดออกเสียง 
(ร้อยละ) 

(1) ดร. วิชิต แยม้บุญเรือง  233,284,543 (99.80%) 0 (0%) 463,700 (0.20%) 
(2) นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 233,284,743 (99.80%) 0 (0%) 463,700 (0.20%) 
(3) นายนรินทร์ ตรีสุโกศล 233,284,743 (99.80%) 0 (0%) 463,700 (0.20%) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง ดร. วิชิต แยม้บุญเรือง, นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ และนายนรินทร์ ตรีสุโกศล ท่ี
ออกตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

วาระท่ี  6 พจิารณาอนุมัติเงินโบนัสกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2564  

ประธานฯ ไดข้อให้เลขานุการบริษทัน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษทัได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบั
ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ  โดยได้มีการศึกษาเทียบเคียงกับบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกัน รวมถึงความ
เหมาะสมกับการท าหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ท าการศึกษาผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

- - 20,000 20,000 ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 

▪ งดจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 ซ่ึงในปี 2562 อนุมัติจ่ายในอัตราไม่เกิน 

4,696,000 บาท ส าหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการน าไปจดัสรรกนัเอง ทั้งน้ี ประธานกรรมการจะไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับเงินโบนสักรรมการในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 0 

ของเงินปันผลจ่าย ให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงนอ้ยกว่า ในปี 2562 ท่ีอตัราจ่ายเงินโบนสักรรมการ คิดเป็นร้อยละ 4.06 ของเงินปัน

ผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น  
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบัเงินโบนสักรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซ่ึง
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 234,408,243 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 200 0.0001 
งดออกเสียง 0 0 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเงินโบนสัและค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  
วาระท่ี  7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดข้อให้ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีคุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด
ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั นบัตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 5 ปี โดยท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษัทย่อย หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซ่ึงผูส้อบบัญชี
ดงักล่าวไดด้ าเนินการมาครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 เพื่อ
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ มีความเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2564 ดงัรายนามดงัน้ี 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

2. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ 

3. นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 

โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยก าหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษทั ประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,360,000 บาท เท่ากับปี 2563 ส าหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 
บริษทัไม่มีการรับบริการอื่นจากส านกังานดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย ประจ าปี 
2564 ดว้ย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 234,408,243 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 200 0.0001 
งดออกเสียง 0 0 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัให้แต่งตั้งนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/
หรือ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5730 แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจ านวน 
1,360,000 บาท    

วาระท่ี  8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมผูถื้อหุ้นได้ด าเนินมาจนครบทุกวาระแล้ว และไม่มีวาระอื่นเพื่อพิจารณา 
จากนั้นจึงสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือมีขอ้คิดเห็นใดแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมผู ้
ถือหุ้นในวนัน้ี บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควร จึงขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ณ บดัน้ี 

 

ปิดประชุม เวลา 10.45 น. 

 

 

ลงนาม……………………………………ประธานกรรมการ 

  (นายชนินทร์ เยน็สุดใจ) 

 

  

 

ลงนาม……………………………………เลขานุการบริษทั 

            (นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
 รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

และงบการเงินประจ าปี 2564 
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูเพ่ิมเติม และดาวน์โหลดได้ที่ www.sherwood.co.th  

 
 

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

 
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 

 

ช่ือ-ช่ือสกุล นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 

วนั/เดือน/ปีเกิด 24 กนัยายน 2502 

อาย ุ 62 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 9 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (19 เมษายน 2556) 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัวุร์สเตอร์โพลีเทคนิค วุร์สเตอร์ รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
อบรม/สัมมนา - ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program (DAP) 32/2548 จาก Thai-IOD 

- ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) 57/2548 จาก Thai-IOD 
- ประกาศนียบตัร Role of Chairman Program (RCP) 11/2548 จาก Thai-IOD 
- ประกาศนียบตัร Role of Compensation Committee Program (RCC) 2/2550 จาก Thai-IOD 
- ประกาศนียบตัร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 5/2552 จาก Thai-IOD 
- Course in Corporate Financial Strategies for Maximizing Economic Value Added (EVA) จากสถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ประสบการณ์การท างาน - ประธานกรรมการ บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษทั ไทย เอน็คอม จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอน็ เอม็ เอน็ โฮลดิ้ง 2 จ ากดั 
- กรรมการ Stark Investment Corporation Limited  
- กรรมการ บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิ้ง 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 คอนเนคชัน่เลทดเ์ซอร์วิส จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 
 บริษทัจดทะเบียน   1 แห่ง 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   9 แห่ง 
 บริษทัอื่นท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือใน
ระยะ 2 ปีท่ีผา่นมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
 เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
 มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
 (เช่นการซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ให้กูยื้มเงิน) ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุม  ไม่มี 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 

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

อาย ุ 54 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการ 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 5 ปี นบัจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (28 เมษายน 2560) 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะแพทยศ์าสตร์ St. Bartholomew’s and The Royal London School of Medicine and 

Dentistry, University of London, ประเทศองักฤษ 
อบรม/สัมนา - ประกาศนียบตัร การลดความสูญเสีย 7 ประการ จาก FTPI 

- ประกาศนียบตัร จบัทิศลงทุน ดว้ย Macro & Industry Analysis ปี 2560 จาก SET 
- ประกาศนียบตัร กรองหุน้เด่น ดว้ย Stock Screening ปี 2560 จาก SET 
- ประกาศนียบตัร คดัเลือกบริษทัดี ดว้ย Qualitative Analysis ปี 2560 จาก SET 
- ประกาศนียบตัร จบัสัญญาณหุ้น ดว้ย Technical Analysis ปี 2560 จาก SET 
- ประกาศนียบตัร Financial Statements for Directors (FSD) 32/2561 จาก Thai-IOD 
- ประกาศนียบตัร Board War Room Series (O-War Room) 7/2563 จาก Thai-IOD 
- ประกาศนียบตัร Strategic Board Master Class (SBM) 8/2563 จาก Thai-IOD  
- ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) 294/2563 จาก Thai-IOD 
- ประกาศนียบตัร The Secret Sauce Strategy Forum 2565 จาก The Secret Sauce 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการ บริษทั ทีเคเอส เคมิคอล จ ากดั 
 - แพทย ์โรงพยาบาลโรยลั ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 - แพทย ์โรงพยาบาลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์ ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 
 บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง 
 บริษทัอื่นท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา              ไม่มี 
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งใหม่ 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 

วนั/เดือน/ปีเกิด 2 พฤศจิกายน 2519 

อาย ุ 45 ปี   

การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ต าแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 0 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน University of Exeter ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
อบรม/สัมมนา - ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) 93/2550 จาก Thai-IOD  

- ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) 24/2550 จาก Thai-IOD  
- ประกาศนียบตัร Economic update for CFO คร้ังท่ี 1/2564 จาก TLCA 
- ประกาศนียบตัร The modern CFO: Driving Digital Transformation of the Finance and 

Accounting คร้ังท่ี 8/2564 จาก TLCA 
- ประกาศนียบตัร ESG related Financial Innovation คร้ังท่ี 9/2564 จาก TLCA 

ประวติัการท างาน - กรรมการ บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ ากดั 

 - นกัวิเคราะห์อาวุโส บรรษทั เงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 
 บริษทัจดทะเบียน 0 แห่ง 

 บริษทัไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 

 บริษทัอื่นท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา              ไม่มี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

 
ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกุล   นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   3930 

ต าแหน่ง   หุ้นส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   2526 - ปัจจบุนั 
ประวติัการศึกษา   - ปริญญาโท ดา้นการจดัการจากสถาบนัธุรกิจศศินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาการบญัชี จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกุล   นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   5874 

ต าแหน่ง   หุ้นส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   2538 - ปัจจบุนั 
ประวติัการศึกษา   - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
   - ปริญญาตรี สาขาบญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

 

ช่ือ-ช่ือสกุล   นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร 

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   5730 

ต าแหน่ง   หุ้นส่วน 

ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี   2539 - ปัจจบุนั 
ประวติัการศึกษา   - ปริญญาโท สาขาบญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   - ปริญญาตรี สาขาบญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ ไม่มี 

กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร 

/ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ วนัท่ีไดรั้บแตง่ตั้ง ไม่มี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) 

การมอบฉันทะ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก และ ข) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้เพื่อผูถื้อหุ้น
ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตวัเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั คือ (1) 
นายชนินทร์ เย็นสุดใจ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) ดร. วิชิต แยม้บุญเรือง 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (3) นายชินวฒัน์ อศัวโภคี ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยผูถื้อหุ้นสามารถกรอกรายช่ือกรรมการผูรั้บ
มอบฉนัทะตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ และส่งมาให้บริษทัภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565  

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2565)  
ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามท่ีระบใุนดา้นล่างน้ีมาท่ี  
E-mail: companysecretary@sherwood.co.th ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565  

ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้(แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง  
(ก) หนงัสือเชิญประชุม (หนา้แรกท่ีมี QR Code) ซ่ึงผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือแลว้  

(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่นบตัร

ประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ

หากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือเชิญประชุม (หนา้แรกท่ีมี QR Code) ซ่ึงผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือแลว้  
(ข) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 (ข) ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ง) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 (ข) ขา้งตน้ 

และผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

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

แลว้  

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

(ค) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู ้แทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

2.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

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

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

(ง) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1(ข) ขา้งตน้ พร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(จ) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1(ข) ขา้งตน้ พร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

3.  ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
      ให้น าความในขอ้ 1. และ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชาติไทยหรือเป็น

นิติบุคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

       (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น
ตั้งอยูห่รือโดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ ผกูพนันิติ
บุคคล และเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

      (ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือ (หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง) โดยจะไม่
สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง เวน้แต่เป็น Custodian ผูถื้อหุ้นท่ีมอบ
ฉนัทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน และกาเคร่ืองหมายมาในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคผ์ูถื้อหุ้น หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวน้ี  
 ผลการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมเม่ือจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ท่ีประชุมทราบ โดยผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะ (ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้
คะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุปในท่ีประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงก่ี
เสียง  
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

  
 
 

ผูถ้ือหุ้น 
SWC 

วันประชุม (28/04/65) 
เปิดลงทะเบียนออนไลน์  

เวลา 8.00 น. 

สามารถเข้าร่วม  
E-AGM 

บริษัทตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือยืนยันตัวตน 

บริษัทท าการจัดส่ง 
Username & Password 

และคู่มือการใช้งานของระบบ 
ไปยังอีเมลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท 
(จัดส่งให้ภายในวันที่ 27/04/65) 

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

และติดตั้งระบบที ่
www.conovance.com/download.php 
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ E-AGM 

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

มาด้วยตนเอง 

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

น าส่งหลักฐานทั้งหมด 
มายังบริษัท ภายในวันที่ 22/04/65 

ส่ง Soft file มาที่อีเมล 
companysecretary@sherwood.co.th 

 

ไม่สามารถเข้าร่วม  
E-AGM 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-AGM) 

น าส่งหลักฐานทั้งหมด 
มายังบริษัท ภายในวันที่ 22/04/65 

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

บริษัทตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือยืนยันตัวตน 

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ
เตรียมเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน 
เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-AGM) 

1. หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี 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 าส่งหลักฐานทั้งหมด 
มายังบริษัท ภายในวันที่ 22/04/65 

http://www.conovance.com/support.php
http://www.conovance.com/download.php
mailto:companysecretary@sherwood.co.th
mailto:companysecretary@sherwood.co.th
mailto:companysecretary@sherwood.co.th
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 

   เขียนท่ี__________________________ 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น_____________________     Written at   

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

1. ขา้พเจา้ 
 I/We 

 อยูบ่า้นเลขท่ี 
 Address 

2.  เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (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 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  
ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 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 2022 to be held on April 
28, 2022 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 ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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: 

•  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 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. 

•  ผูถ้ือหุ้น จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีถือไวไ้ด้ 
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__________________________ 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น_____________________     Written at   

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

1. ขา้พเจา้ 
 I/We 

 อยูบ่า้นเลขท่ี 
 Address 

2.  เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (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 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  
ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 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 2022 to be held on April 
28, 2022 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 2564 
 Agenda no. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2021. 

 (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 2564 
 Agenda no. 2 To acknowledge the Company’s business performance report for 2021. 

 (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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda no. 3 To consider and approve the Company’s financial statements as of December 31, 2021. 

 (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 พิจารณาจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
Agenda no. 4 To consider and approve the profit allocation and dividend payments for 2021.  

 (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 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 Agenda no. 5 To consider and appoint the Directors who retired by rotation. 

 (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. นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 

Mr.Chanin Yensudchai   
   เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                    Approve                                               Against                       Abstain                              

2. นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ 
Dr. Narongrit Tangkarawakun 

   เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                    Approve                                              Against                       Abstain                              

3. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
 Mr. Thakerngbol Laobisuddhi 

   เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                    Approve                                               Against                       Abstain            

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 Agenda no. 6 To consider and approve the Directors’ bonus and the remuneration of directors for 2022. 

 (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 Agenda no. 7 To consider and appoint the Company’s auditor and determine the auditor’s remuneration for 2022. 

 (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            



34 
 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda no. 8 To consider other business (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. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
 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 รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการ

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 ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 าต่อแบบหนังสือ

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. 

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

 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ เลขท่ี 1065 ถนนศรี
นครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 In the General Meeting of Shareholders for the year 2022 to be held on April 28, 2022 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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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ   62 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  397 ซอยหมูบ่า้นปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัวุร์สเตอร์โพลีเทคนิค วุร์สเตอร์ รัฐแมสซาซูเซตส์  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
ประวติัการท างาน -  ประธานกรรมการ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก  
- กรรมการ บริษทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษทั ไทย เอน็คอม จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอน็ เอม็ เอน็ โฮลดิ้ง 2 จ ากดั 

 - กรรมการ Stark Investment Corporation Limited 
 - กรรมการ บริษทั พีดีทีแอล เทรดดิ้ง 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 คอนเนคชัน่เลทดเ์ซอร์วิส จ ากดั 
 
ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุมท่ีพิจารณา :  วาระท่ี 1-4 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
   วาระ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 (ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ) 
 วาระท่ี 6-7 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล ดร. วิชิต แยม้บุญเรือง 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 80 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 34 หมูท่ี่ 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก สาขา Public and International Affairs, University of  Pittsburgh  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการท างาน - ประธานกรรมการ บริษทั วิค จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั 

- กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากดั 

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

 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ บริษทั วี ซี เค โซลูชัน่ จ ากดั 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 (มหาชน) 
 
ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุมท่ีพิจารณา : วาระท่ี 1-7 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล นายชินวฒัน์ อศัวโภค ี
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 47 ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี 138/13 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
การถือหุ้นในบริษทั 0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.00 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท นิติศาสตร์ (ภาษีอากร) มหาวิทยาลยั วอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวติัการท างาน - กรรมการ บริษทั เซเว่น ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั ฮนัตนั แอนดูร์ เคิกร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั จดัการ และพฒันาทรัพยากรน ้า  

ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประปาบางปะกง จ ากดั, 
 บริษทั ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั และบริษทั ประปานครสวรรค ์จ ากดั 
ต าแหน่งงานในปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
 - ทนายความหุน้ส่วน บริษทั กุดัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 - กรรมการ บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  
 
ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุมท่ีพิจารณา :   วาระท่ี 1-7 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

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

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อยบริษทัร่วมหรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

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

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

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีองบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลหรืออาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

(ซ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
(ฌ) ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยในล าดบัเดียวกนั 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้



42 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 
 

ข้อบงัคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การปิดสมุดทะเบียน 
ขอ้ 19. บริษทัอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังก็ได ้โดยประกาศให้ผูถื้อ

หุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น 

การเรียกประชุม 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึงท่ีกล่าวมาแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่

นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 
ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
เม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เหตุผลในการท่ีขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน้ีให้
คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว (ถา้มี) และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 
วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะ
ใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
กบัท่ีตั้งของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 

การมอบฉันทะ 
ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่ผูถื้อหุ้นอาจมอบ

ฉันทะให้บุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้ทั้งน้ีการมอบฉันทะตอ้งท า
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะโดยตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไป
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
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องค์ประชุม 
ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้น

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น
ประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 41.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการ
ประชุม ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี
ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

คะแนนเสียง 
ขอ้ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

เร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเทา่กนั 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุ้นกู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั  
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