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ท่ี สนญ. 1001 / 324 / 2562 

 วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท เสริมสุข จาํกัด (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 

2. รายงานประจําปี 2562 ซึง่แสดงงบการเงินของ บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน)  
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) 

3. ประวตัยิอ่และข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 

5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

6. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉันทะ กรณีท่ี
จะมีการมอบฉนัทะ 

7. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. การใช้รหสัควิอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562  

9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุโดยสงัเขป 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชัน้ 3 
ฝ่ังแอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล โดยเลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
ของบริษัทซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม  2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลา ตามท่ีกฎหมาย

 

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ช้ันที่ 31-32 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์ 0-2783-9000  โทรสาร 0-2783-9092-3 ทะเบียนเลขที่ 0107537001650 
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ท่ี สนญ. 1001 / 280 / 2560 

 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560   

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  
  2. รายงานประจ าปี 2560 ซึง่แสดงงบการเงินของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 

 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
3. ประวตัิย่อและข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก., ข. และ ค. 
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม 

ประชมุ 
6. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรณีท่ี 

จะมีการมอบฉนัทะ 
7. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุโดยสงัเขป 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เสริมสขุ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ในวนัองัคารท่ี 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี 
คอลเล็คชั่น โฮเทล ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ บี (ชัน้  3 ฝ่ังแอทธินี ทาวเวอร์) เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี               
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยมรีะเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล     เลขานุการบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของบริษัทซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2560 ซึง่บริษัทได้จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์ ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

Ê

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ช้ันที่ 31-32 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: โทรศพัท ์ 0-2783-9000  โทรสาร 0-2783-9092-3 ทะเบียนเลขที่ 0107537001650 
Ê

Ê

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ช้ันที่ 31-32 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: โทรศพัท ์ 0-2783-9000  โทรสาร 0-2783-9092-3 ทะเบียนเลขที่ 0107537001650 
Ê
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บริษัท

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2560 
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กําหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ตามสิ่งที่สง่

มาด้วยลําดบัที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบนัทกึรายงานการประชมุดงักล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติ

ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 รับรองรายงานการประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทได้จดัทํารายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําปี

สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึง่แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2562 

ตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการ

ดําเนินงานดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณา

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จัดทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้

ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และได้ผ่านการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดงัปรากฏใน

รายงานประจําปี 2562 ตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประวตัิ 
การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีแต่ละคน ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท เพ่ือตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2563 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงันี ้

) นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4409 
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท สําหรับปี 2560-2562) หรือ 

) นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

) นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10512 
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  

โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมพิจารณากําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับ 
งบการเงินของบริษัท สําหรับปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สําหรับการจดัทํางบการเงินเฉพาะบริษัทและ
งบการเงินรวม เป็นจํานวน 1,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบปี 2562 (สิน้สดุวันที่ 
30 กนัยายน 2562) และ ปี 2563 (สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563) ดงันี ้

 (หน่วย: บาท) 
รายการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 เพิ่ม  

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 1,100,000 1,050,000 50,000 
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 600,000 588,000 12,000 
คา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) - - - 
รวม 1,700,000 1,638,000 62,000 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที ่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบญัชีคนใดที่

ปฏิบติัหน้าที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลกัเกณฑ์ตามประกาศที่เก่ียวข้องกําหนด 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 ของบริษัทย่อยของ

บริษัทด้วย  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัช ี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ 

นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2563 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 ของบริษัท เป็นเงิน

จํานวน 1,700,000 บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงิน 

ปันผลสําหรับผลประกอบการสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 

(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 กําหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน 

นอกจากเงินกําไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไร

สุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม 

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทไม่ต้องจดัสรร

กําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทนุสํารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 จากกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการในแต่ละงวดบญัชี หลงัจากหกัเงินสํารองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทัง้นีก้ารจ่ายเงิน

ปันผลดงักลา่ว จะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไข และข้อกําหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัทผกูพนัอยู่ 

รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณา

อนมุติัการงดจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2562 และอนมุติัการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 ดงันี ้
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• งดจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2562 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท

มีทนุสํารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว 

• จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 

0.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.31 ของกําไรสุทธิของผลประกอบการสําหรับปีสิน้สุด

วันที่ 30 กันยายน 2562 หลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมาแล้ว รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 

66,475,121 บาท โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record 

Date) ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า

เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวเป็นอตัราที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจาก

บริษัทต้องการสํารองเงินไว้เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทัง้นี ้

สําหรับปีที ่ผ ่านมา บริษัทงดจ่ายเง ินปันผล เนื ่องจากมีผลขาดทุนส ุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหน้าที่

ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตวัของธุรกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัท และ

ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจ 

ที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว 

มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 งดการจ่ายบําเหน็จให้

กรรมการ และพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 ในอตัราเดิมที่ได้

อนมุติัไว้แล้วในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2562  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2563 

พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการดงันี ้

• เสนอให้งดการจ่ายบําเหน็จให้กรรมการ 

• เสนอให้พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ ประจําปี 2563 

ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 เม่ือวันที่ 8 

มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) 
รายปี เบีย้ประชุม/ครัง้ รายปี เบีย้ประชุม/ครัง้

1. คณะกรรมการบริษัท 
 ประธานฯ 240,000 40,000 240,000 40,000
 รองประธานฯ 180,000 30,000 180,000 30,000
 กรรมการ 120,000 20,000 120,000 20,000

2. คณะกรรมการบริหาร 
 ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000
 รองประธานฯ 60,000 20,000 60,000 20,000
 กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000

3. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานฯ  160,000 50,000 160,000 50,000
 กรรมการ 80,000 25,000 80,000 25,000

3.2 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ* 

 ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000
 กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000

3.3 คณะกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง
 ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000
 กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000

3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน*
 ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000
 กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000

4. คา่บําเหน็จกรรมการ - - 
5.  คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนรายปีและเบีย้ประชมุ ไมมี่ ไมมี่ 

*ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562-2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนมุตัิ
แก้ไขช่ือคณะกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

- แก้ไขช่ือคณะกรรมการชุดย่อยจากเดิม  คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  เป็น 
“คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ” 

- แก้ไขช่ือคณะกรรมการชุดย่อยจากเดิม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็น “คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน” 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 กําหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจําปี

ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจาก

ตําแหน่งก่อน ถ้าจํานวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับ

สว่น 1 ใน 3 กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระจํานวน 5 คน ดงันี ้

1) ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการอิสระ 

2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวตั ฉ่ําเฉลิม กรรมการอิสระ 

3) นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั กรรมการ 

4) นางต้องใจ ธนะชานนัท์ กรรมการ 

5) นายเลสเตอร์ ตนั เต็ก ชวน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมาก

และไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ ได้พิจารณาและกลัน่กรองคณุสมบติั ประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทัง้หมดที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นีแ้ล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทัง้  

5 คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็น

ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน ซึง่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นี ้

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ ได้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 14 ปี 11 เดือน และศาสตราจารย์พิเศษเรวตั ฉ่ําเฉลิม ได้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 11 ปี 9 เดือน ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบคุคลที่จะ

เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

รายละเอียดเก่ียวกับประวติั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 3  

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง 

วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

เสนอชื่อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการ

ที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2563 พิจารณาอนมุติั
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เลือกตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปนี ้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึง่ 

1) ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการอิสระ 
2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวตั ฉ่ําเฉลมิ กรรมการอิสระ 
3) นายศกัดิช์ยั ธนบญุชยั กรรมการ 
4) นางต้องใจ ธนะชานนัท์ กรรมการ 
5) นายเลสเตอร์ ตนั เตก็ ชวน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

ทัง้นี ้ให้กรรมการท่ีได้รับการเลือกตัง้ในวาระนี ้ได้รับค่าตอบแทนในอตัราท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
อนมุตัใินวาระท่ี 6 ในการประชมุคราวนี ้

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรท่ีจะเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นซึ่ง
ประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระการประชมุท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุได้ 
โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุลว่งหน้า สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัท่ี 18 ตลุาคม 2562 ถึง วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุ 

อนึ่ง บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (Record 
Date) ในวนัศกุร์ท่ี 6 ธนัวาคม 2562 

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. ของวนั
ประชมุ เน่ืองจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้ดงันัน้ 
จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 4 มาแสดงใน
วนัประชมุพร้อมเอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามรายละเอียดสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 

สําหรับในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืน
มาเข้าประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใด
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แบบหนึ่ง เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองและมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ดงัรายช่ือท่ี
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 6 ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึง่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 และให้สง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว
ตอ่เจ้าหน้าท่ีสํานกัเลขานกุารบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชมุในวนัประชมุ ณ จดุรับลงทะเบียน หรือส่งหนงัสือมอบ
ฉันทะฉบบัจริง พร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท จ่าหน้าซองถึง สํานกัเลขานกุาร
บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่
เอกสารให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 24 มกราคม 2563 

บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ 
บริษัท www.sermsukplc.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) เข้าร่วม
ประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการ
เดินทางเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จดัเตรียมแผนท่ีสถานท่ีประชุมและวิธีการเดินทางมายงัสถานท่ี
ประชมุมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุนีด้้วย ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9 

อนึ ่ง บริษัทได้จัดทํารายงานประจําปี 2562 ซึ ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุ  
วันที่ 30 กันยายน 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และได้จัดเตรียมวิธีการใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) 
สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 อยา่งไรก็ดี หากทา่นผู้ ถือหุ้นท่านใด
มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2562 ซึง่แสดงงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
แบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ท่ีสํานกัเลขานกุารบริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 90 อาคารซีดบัเบิล้ย ู
ทาวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 02-783-9000 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายสมชาย บลุสขุ) 
ประธานกรรมการ 

  

(นายสมชาย บลสข) 




