
 

 

ท่ี 05/2565 
 

  วนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2565 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ซ่ึงจดัประชุม

ในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม 
ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติท่ีส าคญัดงัต่อ ไปน้ี  

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2564 
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 219,687,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
 

2.) รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564  
 
3.) มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 219,687,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

 
4.) มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.39 

บาท เป็นจ านวนเงิน 127.01 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ ซ่ึงจ านวนน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.125 
บาท เป็นจ านวนเงิน 40.34 ลา้นบาท ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ส าหรับเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2564 คงเหลือ
เงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุน้ละ 0.265 บาท เป็นจ านวนเงิน 86.67 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิใน
การรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 219,687,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
 

  



 

 

 

 
5.) มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน (นายชนินทร์ เยน็สุดใจและนายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้ง

คารวคุณ) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ เป็นกรรมการแทน นายสัตวแพทยส์มชาย 
เลาห์วรีะพานิช 
การลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละคนประกอบดว้ย     

ช่ือกรรมการ เห็นดว้ย (%) ไม่เห็นดว้ย (%) งดออกเสียง (%) 
5.1 นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 
(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ) 

219,609,090 (99.96%) 200 (0%) 78,100 (0.04%) 

5.2 นายแพทยณ์รงคฤ์ทธ์ิ ตั้งคารวคุณ 
(กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน) 

219,609,290 (99.96%) 0 (0%) 78,100 (0.04%) 

5.3 นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
(กรรมการ) 

219,609,290 (99.96%) 0 (0%) 78,100 (0.04%) 

 
6.) มีมติอนุมติัเงินโบนสักรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีเสนอ  

การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย 
เห็นดว้ย 219,687,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 

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

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 และ/หรือนายณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 1,360,000 บาท  
การลงคะแนนเสียงประกอบดว้ย  
เห็นดว้ย 219,687,390 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนบัถือ  
 
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
ผูมี้อ านาจลงนาม 


