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ที่ สนญ. 1001 / 260 / 2564  

 วนัที่ 24 ธันวาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึง่แสดงงบการเงินของ บริษัท เสริมสขุ 
จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 

5. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉันทะ กรณีที่
จะมีการมอบฉนัทะ 

6. ข้อบงัคบับริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

7. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

8. ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉนัทะ 

 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เมื่อวันที ่28 มกรำคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยเลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ของบริษัทซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว
ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมาย 
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ก าหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท www.sermsukplc.com 

รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดท ารายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี
สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณา
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

หมายเหต ุวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิ ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 สิน้สุดวันที่  
30 กนัยายน 2564 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว   
ปรากฏในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR 
Code ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทกุปี 

http://www.sermsukplc.com/
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ  
การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้สอบบญัชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2565 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2565 สิ น้สุดวันที่   
30 กนัยายน 2565 ดงันี ้

1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4439  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2550-2554) หรือ 

2) นางสาวยวุนชุ เทพทรงวจัจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5371 
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3) นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10512 
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

4) นางสาวนาฎศศิน วฒันไพศาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10767 
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับ 
งบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2565 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 ส าหรับการจดัท างบการเงินเฉพาะบริษัทและ
งบการเงินรวม เป็นจ านวน 1,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2564 (สิน้สุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2564) และ ปี 2565 (สิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน 2565) ดงันี ้ 

 

รำยกำร ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 เปลี่ยนแปลง  

ค่าสอบบญัช ี 1,700,000 บาท 1,700,000 บาท - 

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ไม่มี ไม่มี - 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัรายนามข้างต้นไม่มี
ผู้สอบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อยของ
บริษัทด้วย  
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ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื ่นที ่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
และผู้สอบบญัชีอื่น ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 ปรากฏในหวัข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี” ของรายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จดัส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมในครัง้นี ้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาแต่งตัง้ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 หรือ 
นางสาวกนกอร ภูริ ปัญญวานิช  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 หรือ นางสาวนาฎศศิน  
วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 สิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2565 เป็นเงินจ านวน 1,700,000 บาท 

หมายเหต ุมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติกำรจ่ำยเงิน 
ปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น 
นอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า  ๆ กัน นอกจากนี ้ตามมาตรา 116  
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม 
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทไม่ต้องจดัสรร
ก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทนุส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 จากก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 
ในแต่ละงวดบญัชี หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่ว จะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนค่าใช้จ่ายและการลงทนุในโครงการต่าง ๆ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิ
การงดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดงันี ้

• งดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนส ารองครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
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• จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการรอบปีบญัชี 2564 และก าไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 90,406,165 บาท หรือประมาณ
ร้อยละ 108.6 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน 2564 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์
ที่ 3 ธันวาคม 2564 และจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยสิทธิในการรับเงิน
ปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2563 และปี 2564 

รำยกำร 
ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2563 

ก าไรสทุธิ (บาท)  83,235,277 169,131,367 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 265,900,484 265,900,484 

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 0.34 0.32 

รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)  90,406,165 85,088,155 

อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 108.6 50.3 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับเดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม 
2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ด าเนินการส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ส าหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยพิจารณาจาก
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2565 รวมถึงการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2565 (ผลประกอบการปี 2564) เป็นจ านวนเงิน 
ไม่เกิน 4,000,000 บาท ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  
28 มกราคม 2564 



 6 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณา
อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ  ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565 รวมถึง 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ในอัตรา
เดิมที ่ไ ด้อนุมัติไ ว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2564 เมื ่อว ันที ่  28 มกราคม 2564 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรเปรียบเทยีบปี 2564 และปี 2565 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ 
กรรมกำรชุดย่อย 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (ปีทีผ่่ำนมำ) 

รำยปี  
(บำทต่อปี) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อคร้ัง) 

รำยปี  
(บำทต่อปี) 

เบีย้ประชุม  
(บำทต่อคร้ัง) 

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. คณะกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานฯ  160,000 50,000 160,000 50,000 

• กรรมการ 80,000 25,000 80,000 25,000 

3. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

• ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000 

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000 

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 
5. คณะกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเส่ียง 

• 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 
6. 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 
7. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ 
จากค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม และเงิน
บ าเหน็จ 

ไม่มี ไม่มี 
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รำยละเอียดเงนิบ ำเหน็จกรรมกำรเปรียบเทยีบปี 2564 และปี 2565 

จ ำนวนเงนิบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

จ ำนวนเงนิบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2564 

4,000,000 บำท 4,000,000 

หมายเหต ุมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปี 
ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับ
สว่น 1 ใน 3 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 5 คน ดงันี ้

1) นายสมชาย บลุสขุ ประธานกรรมการ  

2) นายสจุินต์ หวัง่หลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ  

3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2  

4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการคนที่ 3  

5) นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ กรรมการ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้าง
มากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทัง้หมดที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีแ้ล้ว มีความเห็นว่า 
กรรมการทัง้ 5 คน มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน ซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยนายสุจินต์ หวั่งหลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ  
ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายสจุินต์ หวัง่หลี ได้ด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็น  11 ปี 5 เดือน ในการนี  ้คณะกรรมการบริษัทได้
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พิจารณาแล้วเห็นว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3  

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัที่ 15 ตลุาคม 2564 ถึง 
วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
เสนอชื่อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่
ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
เลือกตัง้กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง 

1) นายสมชาย บลุสขุ ประธานกรรมการ  

2) นายสจุินต์ หวัง่หลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ  

3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2  

4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการคนที่ 3  

5) นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ กรรมการ  

ทัง้นี ้ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตัง้ในวาระนี ้ได้รับค่าตอบแทนในอตัราที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิ และได้รับเงินบ าเหน็จในอตัราที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิในวาระที่ 6 ในการประชมุคราวนี ้

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นซึ่ง
ประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากวาระการประชมุที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุได้ 
โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ  
การประชมุ 
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อนึ่ง บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record 
Date) ในวนัศกุร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 1/2564-2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2564 จึงได้มีมติให้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทัง้นี ้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วม
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดงักล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะจดัส่งแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 9 
พร้อมเอกสารยืนยนัตวัตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุมายงับริษัทภายในวนัที่ 20 มกราคม 
2565 ที่อีเมล : jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com โดยเมื ่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดงักล่าวแล้ว
พบว่า ผู้ถือหุ้นนัน้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record 
Date) ตามที ่บริษัทได้ก าหนดไว้เมื ่อวนัที ่ 3 ธันวาคม 2564 แล้ว บริษัทจะจดัส่งชื ่อผู้ ใช้ (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) ส าหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้ 

ส าหรับในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่น
มาเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี  ้โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใด
แบบหนึ่ง ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  
สามารถมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ดงัรายชื่อที่ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 และให้ส ่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริง  
พร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท จ่าหน้าซองถึง ส่วนงานเลขานุการบริษัท เสริมสขุ 
จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดบัเบิล้ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่อีเมล : jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com ทัง้นี  ้เพื่อความสะดวก 
ในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 20 มกราคม 2565 

บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ 
บริษัท www.sermsukplc.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) เข้าร่วม
ประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น  

บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้จัดเตรียมวิธีการใช้รหัส 
คิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย
ล าดับที่ 7 อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) ซึง่แสดงงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 แบบรูปเลม่สามารถติดต่อขอรับได้ที่
ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 31  

mailto:jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com%20โดย
mailto:jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com%20ทั้งนี้
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ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-783-9000 หรือที่อีเมล: 
jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

  (นายกฤษณ์ จลุพาณิชยกรรม) 
   เลขานกุารบริษัท 


