
 

 

ท่ี 12/2564 
 

  วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงจดัประชุม

ในวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม ส านกังาน
ใหญ่  เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติท่ีส าคญัดงัต่อ ไปน้ี  

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2564 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 233,748,243 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
 

2.) รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2563  
 
3.) มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 233,748,243 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 
4.) มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 

0.375 บาท เป็นจ านวนเงิน 118.72 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ ซ่ึงจ านวนน้ีบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 
0.125 บาท เป็นจ านวนเงิน 39.04 ลา้นบาท ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ส าหรับเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2563 
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 79.68 ลา้นบาท โดยจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 233,748,243 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
 

  



 

 

 

 
5.) มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน (ดร. วิชิต แยม้บุญเรือง นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ และ

นายนรินทร์ ตรีสุโกศล) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอ 
การลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละคนประกอบดว้ย     

ช่ือกรรมการ เห็นดว้ย (%) ไม่เห็นดว้ย (%) งดออกเสียง (%) 
5.1 ดร. วิชิต แยม้บุญเรือง (กรรมการอิสระ) 233,284,543 (99.80 %) 0 (0%) 463,700 (0.20 %) 
5.2 นายประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ (กรรมการ) 233,284,743 (99.80 %) 0 (0%) 463,700 (0.20 %) 
5.3 นายนรินทร์ ตรีสุโกศล (กรรมการ) 233,284,743 (99.80 %) 0 (0%) 463,700 (0.20 %) 

 
6.) มีมติอนุมติัเงินโบนสักรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีเสนอ  

การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 234,408,243 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 
7.) มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือนางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 1,360,000 บาท  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 234,408,243 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
ผูมี้อ านาจลงนาม 


