ที่ 03/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เรื่ อง แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ องการจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการใหม่ การกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2561
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
1. ให้เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิ บห้าสตางค์) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น เพื่อนาเสนอขอ
อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด 6
เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จึงยังคงต้องจ่าย
สาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 อีกในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์) ในการนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดรายชื่อผู ้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 21
พฤษภาคม 2561 (ซึ่งสิ ทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ก่อน)
2. แต่งตั้งนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ แทนตาแหน่งกรรมการที่ วา่ งลงของนายพัฒนา สุ
คนธรักษ์ ที่ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ เนื่องจากไม่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป และให้นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่
เหลืออยูข่ องนายพัฒนา สุคนธรักษ์ และให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
3. ให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปริ๊ นเซส ศรี
นคริ นทร์ ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดให้วนั ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็ นวันให้สิทธิ ผถู ้ ือ
หุน้ (Record Date) เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ จะจัด ส่ ง หนัง สื อเชิ ญประชุ ม พร้ อ มทั้ง เอกสารที่ จ าเป็ นต่า ง ๆ ให้กับผูถ้ ื อหุ ้น ในล าดับ ต่อ ไปและ
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จะเริ่ มเผยแพร่ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.sherwood.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2561 เป็ น
ต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้มีวาระการประชุมคือ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนชื่อบริ ษทั
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)
ผูม้ ีอานาจลงนาม

