Ê

Ê

ที่ สนญ. 1001 / 280 / 2560
ที่ สนญ. 1001 / 280 / 2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560
วันที่ 28 ธันวาคม 2560

เรื่ อง
เรื่ อง
เรี ยน
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ท่านผู้ถือหุ้น
ท่บริาษนผูัท้ ถเสริ
ือหุม้ นสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1.
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1.
สรายงานประจ
าเนารายงานการประชุ
ญผู้ถือหุ้นประจ
าปี ษ2560
2.
าปี 2560 ซึมง่ สามั
แสดงงบการเงิ
นของบริ
ัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) สาหรับปี
2.
รายงานประจ
ง่ แสดงงบการเงิ
ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 30าปีกัน2560
ยายนซึ2560
(ในรู ปแบบนของบริ
CD-ROM)
สิ ้นสุดตวัิยน่อทีและข้
่ 30 กัอนมูยายน
ปแบบ CD-ROM)
3.
ประวั
ลของผู2560
้ ที่ได้ ร(ในรู
ับการเสนอชื
่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
3.
ประวั
่อและข้นทะ
อมูลแบบ
ของผูก.้ ทข.
ี่ได้ รและ
ับการเสนอชื
่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
4.
หนังสืตอิยมอบฉั
ค.
4.
หนั
งสือมอบฉั
แบบ ก., ข. และนค.ผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วม
5.
เอกสารหรื
อหลันกทะฐานแสดงความเป็
5.
เอกสารหรื
ประชุม อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุ
6.
ข้ อมูลมกรรมการอิสระของบริ ษัทที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่
6.
ข้จะมี
อมูกลารมอบฉั
กรรมการอิ
สระของบริ ษัทที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่
นทะ
จะมี
7.
ข้ อบักงคัารมอบฉั
บบริ ษัทนทีทะ
่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7.
ข้แผนที
อบังคั่สบถานที
บริ ษัท่จทีดั ่การประชุ
เกี่ยวข้ องกัมบโดยสั
การประชุ
8.
งเขป มผู้ถือหุ้น
8.
แผนที่สถานที่จดั การประชุมโดยสังเขป
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ยคณะกรรมการบริ
ษัท เสริ2561
มสุข จเวลา
ากัด 9.30
(มหาชน)
ษัท”)ดิ ได้
มีมตินใี ห้โฮเทล
เชิญประชุ
ญผูลั้ ถกือซ์หุช้ นูรี
ประจาปี 2561ด้ วในวั
นอังคารที่ 30 มกราคม
น. ณ(“บริ
โรงแรม
แอทธิ
แบงค็มอสามั
ก, อะ
ประจ
ในวันห้อัองงแอทธิ
คารที่ น30ี คริมกราคม
2561บี เวลา
ณ โรงแรม
ดิ แอทธิ
นี โฮเทล
แบงค็ทอยุก,แขวงลุ
อะ ลักมซ์พิชนูรีี
คอลเล็าปีคชั2561
่น โฮเทล
สตัล ฮอลล์
(ชัน้ 9.30
3 ฝัน.
่ งแอทธิ
นี ทาวเวอร์
) เลขที
่ 61 ถนนวิ
คอลเล็
โฮเทล
ห้ องแอทธิโดยมี
นี คริรสะเบี
ตัลยฮอลล์
บี (ชัน้ 3มดัฝัง่ งต่แอทธิ
เขตปทุมควัชัน่น กรุ
งเทพมหานคร
บวาระการประชุ
อไปนีน้ ี ทาวเวอร์ ) เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิ นี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
เลขานุ
การบริ
มสามั
ือหุ้นตลาดหลั
ประจาปีกทรั
2560
ของบริ ษัทซึง่ ได้ข้ปอเท็
ระชุจจริ
มเมืงและเหตุ
่อวันที่ 23ผลมกราคม
2560
ซึง่ ษบริัทษได้ัทจได้ดั จทดั ารายงานการประชุ
ส่งรายงานการประชุ
มดังญ
กล่ผูา้ ถวให้
พย์
ของบริ
ษัทซึง่ ได้ ประชุ
มเมื่อ14
วันทีวัน่ 23และกระทรวงพาณิ
มกราคม 2560 ซึง่ ชบริ
ัทได้ จ่กดั ฎหมายก
ส่งรายงานการประชุ
ดังกล่วาวให้
ตลาดหลั
กทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ภายใน
ย์ ษตามที
าหนดเรี ยบร้มอยแล้
รายละเอี
ยดปรากฏ
แห่
งประเทศไทย
ภายใน 14มวัสามั
น และกระทรวงพาณิ
ย์ ตามที
่กฎหมายก
าหนดเรี
ตามส
าเนารายงานการประชุ
ญผู้ถือหุ้นประจาปีช2560
ตามสิ
่งที่สง่ มาด้
วยลาดัยบบร้ที่อยแล้
1 ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
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
่ 0107537001650
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 0-2783-9000 โทรสาร
0-2783-9092-3
ทะเบี
ย
นเลขที
1
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 0-2783-9000 โทรสาร 0-2783-9092-3
ทะเบียนเลขที่ 0107537001650
Ê

Ê

1

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้ องตรงตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท สาหรั บปี สิน้ สุ ดวั นที่ 30 กันยายน
2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษั ท ได้ จั ด ท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ผล การ
ดาเนินงานประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ แสดงผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 ดังปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ
จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ ได้ ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทัง้ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ดังปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท เห็น ควรเสนอให้ ที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ สอบบั ญ ชี และได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว รวมทั ง้ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้
ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ) ซึ่ง ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่ า สอบบัญ ชี นัน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่อง
และประสิทธิ ภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 จึงเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่ อพิ จารณาเห็นชอบและเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี สาหรั บงบ
การเงินปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี ้
2

(1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี 2550-2554 และ 2560) หรื อ
(2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี 2560) หรื อ
(3) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี 2560) หรื อ
(4) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี 2559-2560)
โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชี คนใดคนหนึ่งข้ างต้ น ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท พร้ อมกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษัท
ส าหรั บ ปี 2561 สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 ส าหรั บ การจัดท างบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท และงบการเงิ น รวม
เป็ นจานวน 1,582,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบปี 2560 (12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560) ดังนี ้
(หน่วย: บาท)
รายการ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

ปี 2561
12 เดือน
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2560
12 เดือน

เพิ่ม (ลด)

994,000

970,000

24,000

588,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

588,000

(3 ไตรมาส

-

ไตรมาสละ 196,000)
ค่าบริการอื่น
รวม

ไม่มี

ไม่มี

-

1,582,000

1,558,000

24,000

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงิ นของบริ ษัท รวมถึงผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังรายนามข้ างต้ นไม่มีผ้ ูสอบบัญชี คนใดที่ ปฏิ บัติหน้ าที่
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
นอกจากนี ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด รวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาแต่งตังนางสาวนิ
้
ตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชี รั บ
อนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรื อ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรื อ
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรื อนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบ
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บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494 ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับ
ปี 2561 โดยให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัท
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริ ษัท เป็ นเงินจานวน 1,582,000 บาท
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกาไร และงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 กาหนดห้ ามบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงิ น กาไรโดยการจ่ ายเงิ นปั น ผลให้ แบ่ งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่ าๆ กัน นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
เป็ นทุนสารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริ ษัทมีทนุ สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 จากกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) ทังนี
้ ก้ ารจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าว จะขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้ อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษัทผูกพันอยู่ รวมถึง
ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ทังนี
้ ้ ในปี 2560 บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 322.04 ล้ านบาท จึงทา
ให้ บริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิงดจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริ ษัทมีทนุ สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
และงดจ่ายเงินปั นผลเนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561

ข้ อเท็จ จริ ง และเหตุผ ล คณะกรรมการพิ จ ารณาค่าตอบแทนได้ ดาเนิ นการส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท และข้ อมูล
เปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน
รวมทัง้ ผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว มีความเห็นว่า
คณะกรรมการบริ ษัทควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 งดการจ่ายบาเหน็จให้ กรรมการ สืบเนื่อง
จากผลประกอบการในปี 2560 บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ
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ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 ในอัตรา
เดิมที่ได้ อนุมตั ิไว้ แล้ วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการดังนี ้


เสนอให้ งดการจ่ายบาเหน็จให้ กรรมการ เนื่องจากผลประกอบการในปี 2560 บริ ษัทมีผลขาดทุน
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ



เสนอให้ พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจาปี 2561
ในอัตราเดิมที่ได้ อนุมตั ิไว้ แล้ วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
รายปี

1. คณะกรรมการบริษัท
240,000
 ประธานฯ
 ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
180,000
 รองประธานฯ
120,000
 กรรมการ
2. คณะกรรมการบริหาร
80,000
 ประธานฯ
60,000
 รองประธานฯ
40,000
 กรรมการ
3. คณะกรรมการชุดย่อย
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
160,000
 ประธานฯ
80,000
 กรรมการ
3.2 คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
80,000
 ประธานฯ
40,000
 กรรมการ
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
80,000
 ประธานฯ
60,000
 รองประธานฯ
40,000
 กรรมการ
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ปี 2560 (ปี ที่ผา่ นมา)

เบี ้ยประชุม/ครัง้

รายปี

เบี ้ยประชุม/ครัง้

40,000

240,000

40,000

-

240,000

40,000

30,000
20,000

180,000
120,000

30,000
20,000

25,000
20,000
15,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

50,000
25,000

160,000
80,000

50,000
25,000

25,000
15,000

80,000
40,000

25,000
15,000

25,000
20,000
15,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

ค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
รายปี

เบี ้ยประชุม/ครัง้

ปี 2560 (ปี ที่ผา่ นมา)
รายปี

เบี ้ยประชุม/ครัง้

3.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
80,000
25,000
80,000
25,000
 ประธานฯ
40,000
15,000
40,000
15,000
 กรรมการ
4. ค่าบาเหน็จกรรมการ
5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อนื่
นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายปี และ
ไม่มี
ไม่มี
เบี ้ยประชุม
หมายเหตุ : เมือ่ วันที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มีการปรับโครงสร้างองค์กร ตาแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที บ่ ริ หารได้ถูกยกเลิ ก

หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กาหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ ออกจาก
ตาแหน่งก่อน ถ้ าจานวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ จ ะต้ องพ้ น จากตาแหน่ ง
ตามวาระจานวน 5 คน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
นายปราโมทย์ พรประภา
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริ ษัท (โดยมติเสียงข้ างมากและ
ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) ได้ พิจารณาและกลัน่ กรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ ของกรรมการทังหมดที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นีแ้ ล้ ว จึงมีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 5 คน
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่ อการดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 5 คน ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ โดย นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ ซึง่ จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท
เป็ นเวลาครบ 4 ปี 5 เดือน ในเดือนมกราคม 2561 และนายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ ซึง่ จะดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นเวลาครบ 2 ปี 4 เดือน ในเดือนมกราคม 2561 (นับตังแต่
้ เข้ ารับตาแหน่งกรรมการอิสระ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และวันที่ 23 มกราคม 2560 จนถึงเดือนมกราคม 2561)
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และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
รายละเอียดเกี่ ยวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน ของกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการ
ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการ
้
ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี ้กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
1.
2.
3.
4.
5.

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
นายปราโมทย์ พรประภา
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ ให้ กรรมการที่ได้ รับการเลือกตังในวาระนี
้
้ ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี ้
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ กับผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้
โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (Record Date)
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เพื่ อให้ การลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ วและเรี ย บร้ อย บริ ษัท จะเปิ ดให้ ท่ านผู้ถื อหุ้นและผู้รั บ มอบฉัน ทะลงทะเบี ย นได้ ตัง้ แต่เวลา 8.00 น. ของ
วันประชุม เนื่องจากบริ ษัทจะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนัน้
จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4 มาแสดงในวัน
ประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
สาหรับในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมา
เข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบ
หนึ่ง เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองและมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ดังรายชื่อที่ปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซงึ่ แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรด
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ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4 และให้ ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อเจ้ าหน้ าที่
สานักเลขานุการบริ ษัทก่อนเข้ าร่ วมการประชุมในวันประชุม ณ จุดรับลงทะเบียน หรื อส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริ ง
พร้ อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริ ษัท จ่าหน้ าซองถึง สานักเลขานุการบริ ษัท เสริ มสุข จากัด
(มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซี ดั บ เบิ ล้ ยู ทาวเวอร์ ชั น้ 31 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่งเอกสารให้ ถึง
บริ ษัทภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ ของ
บริ ษัท www.sermsukplc.com ด้ วยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) เข้ าร่ วม
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้ างต้ น ทัง้ นี ้ เพื่ อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กับ ผู้ถื อหุ้น ในการ
เดินทางเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ จัดเตรี ยมแผนที่ สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่
ประชุมมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ด้ วย ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8
อนึ่ง บริ ษัทได้ จัดทารายงานประจาปี 2560 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริ ษัท สาหรั บปี สิ ้นสุด วันที่
30 กันยายน 2560 ในรู ปแบบ CD-ROM และได้ จัดส่งให้ แก่ ท่านผู้ถือหุ้น มาพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุมนี แ้ ล้ ว
อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริ ษัท
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 แบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริ ษัท เสริ มสุข
จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซี ดับ เบิ ล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรั ช ดาภิ เษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-783-9000

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย บุลสุข)
ประธานกรรมการ
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