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ที่ สนญ. 1001 / 324 / 2562
ที่ สนญ. 1001 / 280 / 2560
เรื่ อง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

เรืเรี่ อยงน ขอเชิ
ท่านผูญ้ ถประชุ
ือหุ้นมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เรี ยน ท่บริ
านผู
หุ้น มสุข จํากัด (มหาชน)
ษัท้ ถือเสริ
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1.
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
2. รายงานประจําปี 2562 ซึง่ แสดงงบการเงินของ บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)
2.
รายงานประจาปี 2560 ซึง่ แสดงงบการเงินของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) สาหรับปี
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ในรู ปแบบ CD-ROM)
3.
ประวั
ตยิ อ่ ตและข้
อมูลอของผู
้ ที่ได้้ ทรับี่ได้การเสนอชื
่อเพื่อ่อเพื
เลื่ออกตั
ษัท ษัท
3.
ประวั
ิย่อและข้
มูลของผู
รับการเสนอชื
เลือ้งเป็
กตันกรรมการของบริ
งเป็
้ นกรรมการของบริ
สืองมอบฉั
นทะนแบบ
ก. ข.ก.,และ
ค. ค.
4.4. หนังหนั
สือมอบฉั
ทะ แบบ
ข. และ
5.5. เอกสารหรื
เอกสารหรื
กฐานแสดงความเป็
ือหุอ้ นผูหรื
อผู้แทนของผู
ข้ าร่ วมม
อหลัอกหลั
ฐานแสดงความเป็
นผู้ถือนหุผู้ น้ ถหรื
้ แทนของผู
้ ถือหุ้น้ ถทีือ่มหุีส้ นทิ ทีธิ่มเข้ีสาิทร่ธิวเมประชุ
ประชุม
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่
6.
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่
จะมีการมอบฉันทะ
จะมีการมอบฉันทะ
งกัอบงกั
การประชุ
มผู้ถมือผูหุ้ ถ้ นือหุ้น
7.7. ข้ อบัข้งอคับับงบริ
คับษบริัททีษ่เัทกีที่ย่เวข้กี่ยอวข้
บการประชุ
8.8. การใช้
แผนที
ดั การประชุ
เขป โหลดรายงานประจําปี 2562
รหัส่สคิถานที
วอาร์ ่จ(QR
Code)มสํโดยสั
าหรับงดาวน์
บริ ษัท
9. แผนที่สถานที่จดั การประชุมโดยสังเขป
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561
ในวันอังคารที่ 30ษมกราคม
9.30 น.(“บริ
ณ โรงแรม
ดิ แอทธิ
แบงค็
อก,ญอะผู้ถลัื อกหุซ์้ นชูรี
ด้ วยคณะกรรมการบริ
ัท เสริ มสุ2561
ข จํ ากัเวลา
ด (มหาชน)
ษัท”) ได้
มีมติในห้ี เโฮเทล
ชิญประชุ
มสามั
คอลเล็
โฮเทลในวัห้ อนงแอทธิ
นี คริที่ ส30ตัลมกราคม
ฮอลล์ บี 2563
(ชัน้ เวลา
3 ฝั่ ง9.30
แอทธิน.
นี ทาวเวอร์
) เลขทีนี่ คริ
61สถนนวิ
ทยุ แขวงลุ
ประจําคปีชั่น2563
พฤหัส บดี
ณ ห้ อ งแอทธิ
ตัล ฮอลล์
บี (ชันม้ พิ3นี
เขตปทุ
มวันนี กรุ
งเทพมหานคร
โดยมี
ระเบียนบวาระการประชุ
มดังต่อไปนี
ฝั่ ง แอทธิ
) โรงแรม
ดิ แอทธิ
ี โฮเทลมแบงค็
กซ์้ ชูราปี
ี คอลเล็
่ 61 ถนนวิ
วาระที
่ 1 ทาวเวอร์
พิจารณารั
บรองรายงานการประชุ
สามัญอผูก,้ ถืออะหุ้นลัประจ
2560คชัเมื่น่ อโฮเทล
วันที่ 23เลขที
มกราคม
2560ทยุ
แขวงลุ่ ม1พินี เขตปทุ
มวัน บกรุรองรายงานการประชุ
งเทพมหานคร โดยมีรมะเบี
ยบวาระการประชุ
ดังต่2560
อไปนีเมื
้ ่ อวันที่ 23 มกราคม 2560
วาระที
พิจารณารั
สามั
ญผู้ถือหุ้นประจมาปี
จจริ งและเหตุ
ผล เลขานุการบริ
ษัทญได้ผูจ้ ถดั ือทหุารายงานการประชุ
มสามั
หุ้น ประจ2562
าปี 2560
วาระที่ 1 ข้พิอจเท็ารณารั
บรองรายงานการประชุ
มสามั
้ นประจําปี 2562 เมื
่ อวันญทีผู่ ้8ถือมกราคม
ของบริ ษัทซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล โดยเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏ
ของบริ ษั ท ซึ่ ง จัด ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ จ ัด ส่ ง รายงานการประชุม ดัง กล่ า วให้
ตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลา ตามที่กฎหมาย
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
90 อาคารซี
ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์โทรสาร
ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก
วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
่ 0107537001650
0-2783-9000
ทะเบีแขวงห้
ยเขตห้
นเลขที
90 อาคารซีดโทรศั
ับเบิ้ลพยูท์ทาวเวอร์
ชั้นที่ 31-32 ถนนรั0-2783-9092-3
ชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 0-2783-9000 โทรสาร
0-2783-9092-3 ทะเบียนเลขที่ 0107537001650
1
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 0-2783-9000 โทรสาร 0-2783-9092-3 ทะเบียนเลขที่ 0107537001650
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กําหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ตามสิ่งที่สง่
มาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้ องตรงตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึง่ แสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2562
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ ารายงานผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวถูก ต้ อ งและเพีย งพอจึ งเห็น ควรเสนอให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจํ าปี 2563 พิจารณา
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ
วาระที่ 3

วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทได้ จัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้ ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังได้
้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ดังปรากฏใน
รายงานประจําปี 2562 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังได้
้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว
หมายเหตุ
มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับ การอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2563

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาคุณ สมบัติ ประวัติ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2563 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบการ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจํ าปี 2563
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี ้
)

นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี 2560-2562) หรื อ

)

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) หรื อ

)

นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)

โดยให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ง ข้ า งต้ น ของ บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จํา กัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท พร้อมพิจารณากําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับ
งบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะบริ ษัทและ
งบการเงินรวม เป็ นจํานวน 1,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบปี 2562 (สิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562) และ ปี 2563 (สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) ดังนี ้
(หน่วย: บาท)
รายการ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
1,100,000

ปี 2562
1,050,000

เพิ่ม
50,000

600,000

588,000

12,000

-

-

-

1,700,000

1,638,000

62,000

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
รวม

ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีทั ้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เ กี ่ย วข้ อ งกับ บุค คลดัง กล่า วแต่อ ย่า งใด จึง มีค วามเป็ นอิส ระในการตรวจสอบ และแสดง
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ความเห็น ต่อ งบการเงินของบริ ษัท รวมถึง ผู้ส อบบัญ ชีรับอนุญ าตดัง รายนามข้ างต้ น ไม่มีผ้ ูส อบบัญชีคนใดที่
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิไ ชย สอบบัญ ชี จํากัด รวมถึง บุค คลหรื อ กิจ การที่เกี่ย วข้ องกับ
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 ของบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทด้ วย
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาแต่งตั ้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรื อ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรื อ
นางสาวกนกอร ภูริ ปั ญ ญวานิช ผู้ ส อบบัญ ชีรั บ อนุญ าตเลขทะเบีย น 10512 ของบริ ษัท เคพีเ อ็ม จี ภูมิไ ชย
สอบบัญ ชี จํ า กั ด เป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท สํ า หรั บ ปี 2563 โดยให้ ผ้ ู ส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ทํ า การ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ของบริ ษัท เป็ นเงิน
จํานวน 1,700,000 บาท
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มัติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้น ซึ่ ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการงดจัดสรรกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุ มัติการจ่ ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลประกอบการสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษัท มหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 กําหนดห้ ามบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกําไร โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไร
สุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ต้องจัดสรร
กําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริ ษัทมีทนุ สํารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 จากกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้การจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าว จะขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้ อกําหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษัทผูกพันอยู่
รวมถึ ง ความจํา เป็ น และความเหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณา
อนุมตั กิ ารงดจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2562 และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 ดังนี ้

4

•

งดจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2562 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัท
มีทนุ สํารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว

•

จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ
0.25 บาท ซึ่ง คิด เป็ น ร้ อยละ 15.31 ของกํา ไรสุท ธิ ข องผลประกอบการสํา หรั บ ปี สิ น้ สุด
วัน ที่ 30 กันยายน 2562 หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว รวมเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้นประมาณ
66,475,121 บาท โดยกํา หนดวัน กํา หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล (Record
Date) ในวัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 และจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โดยการจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัต ราที่ค ณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท เนื่องจาก
บริ ษัทต้ องการสํารองเงินไว้ เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตและเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัท ทัง้ นี ้
สํ า หรับ ปี ที ่ผ ่า นมา บริ ษ ัท งดจ่า ยเงิน ปั น ผล เนื ่อ งจากมีผ ลขาดทุน สุท ธิ ต ามงบการเงิน เฉพาะกิจ การ
อย่างไรก็ดี สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผลดั ง กล่ า วยั ง มี ค วามไม่ แ น่ น อน เนื่ อ งจากต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มัติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้น ซึ่ ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดําเนินงานของบริ ษัท และ
ข้ อ มูล เปรี ย บเที ย บอ้ างอิ ง กับ บริ ษัท อื่ น ที่ อ ยู่ใ นอุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน มี ข นาดและลัก ษณะของธุ ร กิ จ
ที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังผลสํ
้ ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว
มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริ ษัทควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 งดการจ่ายบําเหน็จให้
กรรมการ และพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 ในอัตราเดิมที่ได้
อนุมตั ิไว้ แล้ วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการดังนี ้

เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2563

•

เสนอให้ งดการจ่ายบําเหน็จให้ กรรมการ

•

เสนอให้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจําปี 2563
ในอัต ราเดิ ม ที่ ไ ด้ อ นุ มัติ ไ ว้ แ ล้ ว ในการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํา ปี 2562 เมื่ อ วัน ที่ 8
มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่ อย
รายปี
เบีย้ ประชุม/ครั ง้
1. คณะกรรมการบริษัท
240,000
40,000
 ประธานฯ
180,000
30,000
 รองประธานฯ
120,000
20,000
 กรรมการ
2. คณะกรรมการบริหาร
80,000
25,000
 ประธานฯ
60,000
20,000
 รองประธานฯ
40,000
15,000
 กรรมการ
3. คณะกรรมการชุดย่อย
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
160,000
50,000
 ประธานฯ
80,000
25,000
 กรรมการ
3.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ*
80,000
25,000
 ประธานฯ
40,000
15,000
 กรรมการ
3.3 คณะกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
80,000
25,000
 ประธานฯ
40,000
15,000
 กรรมการ
3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
80,000
25,000
 ประธานฯ
40,000
15,000
 กรรมการ
4. ค่าบําเหน็จกรรมการ
5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือ
ไม่มี
จากค่าตอบแทนรายปี และเบี ้ยประชุม

ปี 2562 (ปี ที่ผ่านมา)
รายปี
เบีย้ ประชุม/ครั ง้
240,000
180,000
120,000

40,000
30,000
20,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

160,000
80,000

50,000
25,000

80,000
40,000

25,000
15,000

80,000
40,000

25,000
15,000

80,000
40,000

25,000
15,000

ไม่มี

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้งที่ 1/2562-2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมตั ิ
แก้ ไขชื่อคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้
-

แก้ ไขชื่ อ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจากเดิ ม คณะกรรมการสรรหาและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ เป็ น
“คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ”

-

แก้ ไขชื่อคณะกรรมการชุดย่อยจากเดิม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ น “คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กําหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่งก่อน ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องพ้ นจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี ้
1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการอิสระ

2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉํ่าเฉลิม
3) นายศักดิช์ ยั ธนบุญชัย

กรรมการอิสระ
กรรมการ

4) นางต้ องใจ ธนะชานันท์

กรรมการ

5) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการรวมถึงคณะกรรมการบริ ษัท (โดยมติเสียงข้ างมาก
และไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) ได้ พิจารณาและกลัน่ กรองคุณสมบัติ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทังหมดที
้
่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้แล้ ว มีความเห็นว่า กรรมการทัง้
5 คน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็น
ควรเสนอให้ ทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการทัง้ 5 คน ซึง่ ต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ ได้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นเวลา 14 ปี 11 เดือน และศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉํ่าเฉลิม ได้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นเวลา 11 ปี 9 เดือน ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบุคคลที่จะ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทํางาน ของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3
อนึ่ง บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
เสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการ
ที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
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เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่
1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการอิสระ

2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉํ่าเฉลิม
3) นายศักดิช์ ยั ธนบุญชัย

กรรมการอิสระ

4) นางต้ องใจ ธนะชานันท์

กรรมการ

5) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

กรรมการ

ทั้งนี ้ ให้ กรรมการที่ได้ รับการเลือกตั้งในวาระนี ้ ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมตั ใิ นวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี ้
หมายเหตุ มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นซึ่ง
ประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้
โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนั้นให้ อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตาม
หลัก การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดีข องบริ ษั ท จดทะเบีย น ปรากฏว่า ไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่า นใดเสนอระเบีย บวาระการ
ประชุม
อนึ่ง บริ ษัทกํ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (Record
Date) ในวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562
เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ วและเรี ยบร้ อย บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตั ้งแต่เวลา 8.00 น. ของวัน
ประชุม เนื่องจากบริ ษัทจะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนั ้น
จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4 มาแสดงใน
วันประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5
สําหรับในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น
มาเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี ้ โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใด
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แบบหนึ่ง เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองและมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ดังรายชื่อที่
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 6 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซงึ่ แต่งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 และให้ สง่ มอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
ต่อเจ้ าหน้ าที่สํานักเลขานุการบริ ษัทก่อนเข้ าร่ วมการประชุมในวันประชุม ณ จุดรับลงทะเบียน หรื อส่งหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับจริ ง พร้ อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริ ษัท จ่าหน้ าซองถึง สํานักเลขานุการ
บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิ ้ลยู ทาวเวอร์ ชั ้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่ง
เอกสารให้ ถึงบริ ษัทภายในวันที่ 24 มกราคม 2563
บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัท www.sermsukplc.com ด้ วยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน) เข้ าร่ วม
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้นในการ
เดินทางเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่
ประชุมมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ด้ วย ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9
อนึ ่ง บริ ษัท ได้ จ ัด ทํ า รายงานประจํ า ปี 2562 ซึ ่ง แสดงงบการเงิน ของบริ ษัท สํ า หรั บ ปี สิ ้นสุด
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้ จัดเตรี ยมวิธีการใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 8 อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2562 ซึง่ แสดงงบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แบบรู ปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ ที่สํานักเลขานุการบริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิ ้ลยู
ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-783-9000

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย บลสข)
บุลสุข)
ประธานกรรมการ
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