
 

 

 

 

ท่ี 19/2563 
  วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการบริษทั เร่ือง การก าหนดวนัประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2563 ของบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไดมี้มติ ดงัต่อไปน้ี 

1. ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 จ านวน 2 คร้ัง 
ไดแ้ก่ 

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับส าหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2562 และก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.125 
บาท เป็นจ านวนเงิน 37.5 ลา้นบาท ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2562  

- การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2562  ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 78.1 
ลา้นบาท ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 แทนการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.375 บาท เป็นจ านวนเงิน 115.6 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 

2. ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกตาม
วาระจ านวนหน่ึงในสาม ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้ งหมดกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอ่ืนๆ 
ตามเดิมอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี นายธงชยั เจริญกลุเมธี ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการของนายธงชยั เจริญกุลเมธี เหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน ท าให้
คณะกรรมการบริษทัไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งแทนได ้เวน้แต่จะไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ จึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตั้ง นายธนากร วฒันวจิารณ์ เป็นกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเขา้ใหม่ 

3.  ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
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 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 20,000 20,000 
หมายเหตุ ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งส้ินให้จ่ายในอตัราไม่เกิน 4,696,000 บาท 



 

 

 

 

4. ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2563 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 2563 และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 1,360,000 บาท 

5. ก าหนดใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ปร๊ิน
เซส ศรีนครินทร์ เลขท่ี 905 หมู่ท่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้วนัท่ี 11 
มกราคม 2564 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  

ทั้ งน้ี บริษทัจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ งเอกสารท่ีจ าเป็นต่างๆ ให้กับผูถื้อหุ้นในล าดับต่อไปและ
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัจะเร่ิมเผยแพร่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บน
เวบ็ไซตข์องบริษทั  www.sherwood.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2564 
เป็นตน้ไป ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีมีวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเงินโบนสักรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ) 
ผูมี้อ านาจลงนาม 
 


