ที่ สนญ. 1001 / 260 / 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
2. รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึง่ แสดงงบการเงินของ บริ ษัท เสริ มสุข
จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติ ย่ อ และข้ อ มูล ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ เลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษั ท
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณี ที่
จะมีการมอบฉันทะ
6. ข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
7. การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
8. ข้ อปฏิบตั ิสาหรับการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
9. แบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ มีมติให้ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 ในวัน พฤหัส บดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิก ส์ (E-AGM) โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2564

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล โดยเลขานุการบริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2564 ของบริ ษั ท ซึ่ ง จัด ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ จัด ส่ ง รายงานการประชุ ม ดัง กล่ า ว
ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมาย
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กาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมทังเผยแพร่
้
รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัท www.sermsukplc.com
รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้ องตรงตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 2

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัท สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จัดทารายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจ าปี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึง่ แสดงผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายงานผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวถูกต้ องและเพีย งพอจึง เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณา
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทได้ จัดทางบการเงินสาหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2564 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ปรากฏในหัวข้ อ “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR
Code ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี 2564 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังได้
้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี
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ความเห็ น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พ ิจ ารณาคุณ สมบัติ ประวัต ิ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอัต ราค่ า สอบบัญ ชี ปี 2565 จึ ง เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
การแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุม
สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2565 พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้ ผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ส าหรั บ ปี 2565 สิ น้ สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2565 ดังนี ้
1)

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี 2550-2554) หรื อ

2)

นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) หรื อ

3)

นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) หรื อ

4)

นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)

โดยให้ ผ้ ู ส อบบัญ ชีค นใดคนหนึ่ง ข้ า งต้ น ของ บริ ษัท เคพีเ อ็ม จี ภูมิไ ชย สอบบัญ ชี จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท พร้ อมพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับ
งบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี 2565 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สาหรับการจัดทางบการเงินเฉพาะบริ ษัทและ
งบการเงินรวม เป็ นจานวน 1,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบปี 2564 (สิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2564) และ ปี 2565 (สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) ดังนี ้
รำยกำร
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
1,700,000 บาท

ปี 2564
1,700,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
-

ไม่มี

ไม่มี

-

ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีทั ้ง 4 คน มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท
บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้ างต้ นไม่มี
ผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเกิน 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
นอกจากนี ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไ ชย สอบบัญ ชี จากัด รวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 ของบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทด้ วย
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ส าหรับ รายละเอีย ดค่า สอบบัญ ชีแ ละค่า บริ ก ารอื ่น ที ่บ ริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยจ่า ยให้ ก ับ บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
และผู้สอบบัญชีอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ปรากฏในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจาปี
2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาแต่งตัง้ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้ ส อบบัญ ชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรื อ นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบี ยน 5371 หรื อ
นางสาวกนกอร ภูริ ปั ญ ญวานิช ผู้ ส อบบัญ ชีร ั บ อนุญ าตเลขทะเบีย น 10512 หรื อ นางสาวนาฎศศิ น
วัฒ นไพศาล ผู้ ส อบบัญ ชีรั บ อนุญ าตเลขทะเบี ย น 10767 คนใดคนหนึ ่ง ของบริ ษั ท เคพีเ อ็ม จี ภูมิไ ชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2565 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 สิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2565 เป็ นเงินจานวน 1,700,000 บาท
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 5

พิจำรณำอนุ มัติกำรงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และอนุ มัติกำรจ่ำยเงิน
ปั นผล

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้
ที่ มีก ารแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 ก าหนดห้ ามบริ ษัทจ่ ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ต้องจัดสรร
กาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริ ษัทมีทนุ สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 จากกาไรสุทธิของงบการเงิน รวม
ในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าว จะขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสด แผนค่าใช้ จ่ายและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิ
การงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ดังนี ้
• งดจัด สรรกาไรเพื่อ เป็ นทุน สารองตามกฎหมาย เนื่อ งจากบริ ษัท มี ทุนสารองครบถ้ วน
ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
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• จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการรอบปี บัญชี 2564 และกาไรสะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ จานวน 90,406,165 บาท หรื อประมาณ
ร้ อยละ 108.6 ของกาไรสุทธิ ข องงบการเงิน รวมสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันศุกร์
ที่ 3 ธันวาคม 2564 และจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสิทธิในการรับเงิน
ปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่ แน่ นอน เนื่ องจากต้ องได้ รั บการอนุ มัติ จากที่ ประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ข้ อมูลการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบปี 2563 และปี 2564
ปี 2564
(ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2563

กาไรสุทธิ (บาท)

83,235,277

169,131,367

จานวนหุ้น (หุ้น)

265,900,484

265,900,484

เงินปั นผลจ่าย (บาท/หุ้น)
รวมเงินปั นผลที่จ่าย (บาท)

0.34
90,406,165

0.32
85,088,155

108.6

50.3

รำยกำร

อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับเดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม
2565

ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุผ ล คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ ด าเนิ น การส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย สาหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยพิจารณาจาก
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของ
ธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท และข้ อมูลเปรี ยบเที ยบอ้ างอิงกับบริ ษัท อื่นที่ อยู่ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังผลส
้ ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริ ษัทควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยสาหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2565 รวมถึงการจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2565 (ผลประกอบการปี 2564) เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิ น 4,000,000 บาท ในอัตราเดิมที่ ไ ด้ อนุมัติไ ว้ แ ล้ วในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวัน ที่
28 มกราคม 2564
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ สาหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565 รวมถึง
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ในอัต รา
เดิ ม ที ่ ไ ด้ อ นุ ม ัติ ไ ว้ แ ล้ ว ในการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจาปี 2564 เมื่ อ วัน ที ่ 28 มกราคม 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2565
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ
กรรมกำรชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัท
• ประธานฯ
• รองประธานฯ
• กรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานฯ
• กรรมการ
3. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
• ประธานฯ
• กรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานฯ
• กรรมการ
5. คณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
• ประธานฯ
• รองประธานฯ
• กรรมการ
6. คณะกรรมการบริหาร
• ประธานฯ
• รองประธานฯ
• กรรมการ
7. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนรายปี เบี ้ยประชุม และเงิน
บาเหน็จ

ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
รำยปี
เบีย้ ประชุม
(บำทต่อปี )
(บำทต่อครั้ง)

ปี 2564 (ปี ทีผ่ ่ำนมำ)
รำยปี
เบีย้ ประชุม
(บำทต่อปี ) (บำทต่อครั้ง)

240,000
180,000
120,000

40,000
30,000
20,000

240,000
180,000
120,000

40,000
30,000
20,000

160,000
80,000

50,000
25,000

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

80,000
40,000

25,000
15,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

ไม่มี
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ไม่มี

รำยละเอียดเงินบำเหน็จกรรมกำรเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2565
จำนวนเงินบำเหน็จกรรมกำรประจำปี 2565
(ปี ทีเ่ สนอ)
4,000,000 บำท

จำนวนเงินบำเหน็จกรรมกำรประจำปี 2564
4,000,000

หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 7

่ ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กาหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่งก่อน ถ้ าจานวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องพ้ นจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 5 คน ดังนี ้
1) นายสมชาย บุลสุข

ประธานกรรมการ

2) นายสุจินต์ หวัง่ หลี

รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ

3) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

4) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
5) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริ ษัท (โดยมติเสียงข้ าง
มากและไม่ ร วมกรรมการที่ ต้ อ งพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระในครั ง้ นี )้ ได้ พิ จ ารณาและกลั่น กรองคุณ สมบัติ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทังหมดที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้แล้ ว มีความเห็นว่า
กรรมการทัง้ 5 คน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตั ้ง
ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการทัง้ 5 คน ซึ่งต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้
กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยนายสุจินต์ หวั่งหลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ
ได้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นเวลา 8 ปี 5 เดือน และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2565 มีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายสุจินต์ หวัง่ หลี ได้ ดารงตาแหน่งจน
ครบวาระดัง กล่าว จะรวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ งเป็ น 11 ปี 5 เดือน ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้
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พิจารณาแล้ วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
อนึ่ง บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัด เลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
เสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่
ต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
เลือกตั ้งกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัทอีกวาระหนึ่ง
1) นายสมชาย บุลสุข

ประธานกรรมการ

2) นายสุจินต์ หวัง่ หลี

รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ

3) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

4) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
5) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการ

ทังนี
้ ้ ให้ กรรมการที่ได้ รับการเลือกตั ้งในวาระนี ้ ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิ และได้ รับเงินบาเหน็จในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี ้
หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ กับผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้
โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ระหว่ า งวัน ที่ 15 ตุล าคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2564
ตามหลัก การกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีข องบริ ษัท จดทะเบีย น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถื อหุ้น ท่านใดเสนอระเบีย บวาระ
การประชุม
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อนึ่ง บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (Record
Date) ในวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรัส โควิด -19 (COVID-19) ที่ป ระชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564-2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 จึงได้ มีมติให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั ้งนี ้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้ าร่ วม
ประชุม ผ่า นสื่ออิเล็ก ทรอนิก ส์ (E-AGM) ดัง กล่า ว บริ ษัท ขอให้ ผ้ ูถือ หุ้น หรื อผู้รับ มอบฉัน ทะจัดส่งแบบฟอร์ ม
ลงทะเบีย นสาหรับ การเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9
พร้ อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมายังบริ ษัทภายในวันที่ 20 มกราคม
2565 ที ่อีเ มล : jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com โดยเมื่อ บริ ษัท ตรวจสอบเอกสารดัง กล่า วแล้ ว
พบว่า ผู้ถือหุ้นนั ้นมีรายชื่อ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (Record
Date) ตามที ่บ ริ ษ ัท ได้ ก าหนดไว้ เ มื ่อ วัน ที ่ 3 ธัน วาคม 2564 แล้ ว บริ ษ ัท จะจัด ส่ง ชื ่อ ผู้ ใ ช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) สาหรับการเข้ าใช้ โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ แจ้ งบริ ษัทไว้
สาหรับในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั ้งบุคคลอื่น
มาเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใด
แบบหนึ่ง ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ดังรายชื่อที่ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
โปรดใช้ ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ยล าดั บ ที่ 4 และให้ ส ่ง หนัง สือ มอบฉัน ทะฉบับ จริ ง
พร้ อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริ ษัท จ่าหน้ าซองถึง ส่วนงานเลขานุการบริ ษัท เสริ มสุข
จากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิ ้ลยู ทาวเวอร์ ชั ้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุ ง เทพมหานคร 10310 หรื อ ที่ อี เ มล : jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com ทัง้ นี ้ เพื่ อ ความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ ถึงบริ ษัทภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัท www.sermsukplc.com ด้ วยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) เข้ าร่ วม
ประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้ างต้ น
บริ ษัทได้ จัดทารายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของบริ ษัท
สาหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้ จัดเตรี ยมวิธีการใช้ รหัส
คิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 7 อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One
Report) ซึง่ แสดงงบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 แบบรู ปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ ที่
ส่ ว นงานเลขานุ ก ารบริ ษั ท บริ ษั ท เสริ ม สุข จ ากั ด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซี ดับ เบิ ล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 31
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ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-783-9000 หรื อที่อีเมล:
jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com
ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณ์ จุลพาณิชยกรรม)
เลขานุการบริ ษัท
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