ที่ 04/2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่ อง แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ องการจ่ายเงินปั นผล และการกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 ของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้
1. ให้เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิ บสตางค์) ณ มูลค่าที่
ตราไว้ 1 บาท เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และจากกาไรสะสม ไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 2.00 บาท (สองบาท
ถ้วน) ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 จึงยังคงต้องจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 อีกใน
อัตราหุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์) ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงิน
ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
2. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประจาปี 2562 กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการและตาแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
รายชื่ อกรรมการ
ตาแหน่ งทีอ่ อกตามวาระ
ตาแหน่ งทีจ่ ะกลับเข้ าดารง
ตาแหน่ ง
(1) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
กรรมการบริ ษทั และกรรมการ กรรมการบริ ษทั และกรรมการ
อิสระ
อิสระ
(2) นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
กรรมการ
(3) นายประสบสันต์ รชตพฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการ
3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ
ค่ าตอบแทนรายเดือน
เบีย้ ประชุม
สิทธิประโยชน์ อื่น
(บาท/เดือน)
(บาท/ครั้ง)
(บาท/เดือน)
2562
2561
2562
2561
2562
2561
คณะกรรมการบริ ษทั
15,000
15,000
20,000
20,000
ไม่มี
ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
10,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
20,000
20,000
ค่าตอบแทน
หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสู งกว่ากรรมการในอัตราร้ อยละ 25

• ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งสิ้นให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 4,696,000 บาท

4.

5.

ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี้
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรื อ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนใดคนหนึ่ งตามรายชื่อข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2562 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2562 เป็ นจานวน 1,360,000 บาท
กาหนดให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางนา
ไพร์ด 2/4 หมู่ 14 ถนนบางนาตราด แขวงบางแก้ว เขตบางพลี สมุทรปราการ โดยกาหนดให้วนั ที่ 8 มีนาคม 2562
เป็ นวันให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ (Record Date) เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ทั้ง นี้ บริ ษ ัทจะจัด ส่ ง หนัง สื อเชิ ญประชุ ม พร้ อ มทั้งเอกสารที่ จ าเป็ นต่ าง ๆ ให้กับผูถ้ ื อหุ ้น ในล าดับ ต่ อ ไปและ
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั จะเริ่ มเผยแพร่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั www.sherwood.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2562 เป็ น
ต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)
ผูม้ ีอานาจลงนาม

