ที่ 03/2565
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เรื่ อง แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ องการจ่ายเงินปั นผล และการกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้
1. ให้เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.39 บาท เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564
ไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.125 บาท เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2564 จึงยังคงต้องจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564
อีกในอัตราหุน้ ละ 0.265 บาท โดยจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 14
มีนาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 แล้ว
2. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกตาม
วาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการและตาแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้
รายชื่ อกรรมการทีค่ รบวาระ
(1) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

รายชื่ อกรรมการทีเ่ สนอให้ แต่ งตั้ง
(1) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

(2) นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
(3) นายสัตวแพทย์สมชาย เลาห์วรี ะพานิช

(2) นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
(3) นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
2565
2564
15,000
15,000
10,000
10,000
-

-

เบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง)
2565
2564
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000

20,000

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสู งกว่ากรรมการในอัตราร้ อยละ 25

• ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินโบนัสคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งสิ้นให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 4,884,000 บาท

4.

ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2565 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 งตามรายชื่อข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2565 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2565 เป็ นจานวน 1,360,000 บาท

5.

กาหนดให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่านั้น ใน
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ของบริ ษทั เลขที่ 1065 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานครโดยกาหนดให้วนั ที่ 14 มีนาคม 2565 เป็ นวันให้สิทธิผถู ้ ือหุน้
(Record Date) เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท จะจัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มทั้ง เอกสารที่ จ าเป็ นต่ า งๆ ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้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 25 มีนาคม 2565 เป็ น
ต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)
ผูม้ ีอานาจลงนาม

