
 

 

 

 

  
ท่ี 06/2563 

 วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการบริษทั เร่ืองการจ่ายเงินปันผล แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 
และการก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563   
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ไดมี้มติ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.375 บาท เพื่อน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ต่อไป ทั้งน้ี บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 
และจากก าไรสะสม ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 จึงยงัคงตอ้งจ่ายส าหรับงวด 6 
เดือนหลงัของปี 2562 อีกในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563  

2. ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกตาม
วาระจ านวนหน่ึงในสาม ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมดกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอื่นๆ 
ตามเดิมอีกวาระหน่ึง 

3.  ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2563 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

เบีย้ประชุม 
  (บาท/คร้ัง) 

2563 2562 2563 2562 
คณะกรรมการบริษทั 15,000 15,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- - 20,000 20,000 

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งส้ินให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 4,696,000 บาท 
4. ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 
  1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ  
  2. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือ  
  3. นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 

  แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนใดคนหน่ึงตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2563 และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 1,360,000 บาท 



 

 

 

 

5. ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
เพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
ขอ้ (39) ประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสัตว ์และอาหารส าเร็จรูปท่ีท าจากเน้ือสัตว ์แป้ง ผกั ผลไม ้
และธัญพืช ตลอดจนวตัถุเจือปนในอาหาร หรือ ผลิตภณัฑ์อื่นท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมทั้งประกอบกิจการคลงัสินคา้ 
เพื่อจดัเก็บผลิตภณัฑอ์าหารสัตว ์และอุปกรณ์ของใชส้ าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกชนิด   
ขอ้ (40) ประกอบกิจการน าเขา้ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารสัตว์ และอุปกรณ์ของใช้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงทุกชนิดใน
ประเทศ และส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ 
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 3.  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ขอ้ความเดิม  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 38 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ 
ขอ้ความใหม่  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 40 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ 

6. ก าหนดให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ปร๊ิน
เซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้วนัท่ี 13 
มีนาคม 2563 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  

ทั้งน้ี บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ งเอกสารท่ีจ าเป็นต่างๆ ให้กับผูถื้อหุ้นในล าดับต่อไปและ
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะเร่ิมเผยแพร่ให้แก่ผูถื้อหุ้นบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั  www.sherwood.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 เป็น
ตน้ไป ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีมีวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 4  พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเงินโบนสักรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
ผูมี้อ านาจลงนาม 


