
 

 

 

 

  
ท่ี 04/2562 

 วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการบริษทัเร่ืองการจ่ายเงินปันผล และการก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562   
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2562 ของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ไดมี้มติ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ณ มูลค่าท่ี
ตราไว ้1 บาท เพื่อน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ต่อไป ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และจากก าไรสะสม ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท
ถว้น) ณ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 จึงยงัคงตอ้งจ่ายส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 อีกใน
อตัราหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ ณ มูลค่าท่ีตราไว ้ 1 บาท โดยจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรับเงิน
ปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562  

2. ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
ประจ าปี 2562 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งทีอ่อกตามวาระ ต าแหน่งทีจ่ะกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่ง 

(1)  นายชนินทร์ เยน็สุดใจ กรรมการบริษทั และกรรมการ
อิสระ   

กรรมการบริษทั และกรรมการ
อิสระ   

(2)  นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ กรรมการ กรรมการ 
(3)  นายประสบสนัต ์รชตพฤทธ์ิ กรรมการ กรรมการ 

3.  ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ประจ าปี 2562 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
  (บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน 
(บาท/เดือน) 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 
คณะกรรมการบริษทั 15,000 15,000 20,000 20,000  

ไม่มี 
 

ไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- - 20,000 20,000 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งส้ินใหจ่้ายในอตัราไม่เกิน 4,696,000 บาท 



 

 

 

 

 
4. ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2562 ดงัต่อไปน้ี 
  1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ  
  2. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ  
  3. นายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 

  แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนใดคนหน่ึงตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2562 และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 1,360,000 บาท 

5. ก าหนดให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางนา 
ไพร์ด 2/4 หมู่ 14 ถนนบางนาตราด แขวงบางแกว้ เขตบางพลี สมุทรปราการ โดยก าหนดให้วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 
เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  

ทั้ งน้ี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ งเอกสารท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ให้กับผูถื้อหุ้นในล าดับต่อไปและ
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัจะเร่ิมเผยแพร่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บน
เวบ็ไซตข์องบริษทั  www.sherwood.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 เป็น
ตน้ไป ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีมีวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 4  พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเงินโบนสักรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
ผูมี้อ านาจลงนาม 
 


