
 

...ที่ 3012 / 587 / 2561 
หน้า 1 / 4 

ที่ สนญ 3012 / 587 / 2561 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และจ านวนและชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพัน
บริษัท ของ บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อศุกร์ที่  
16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องส าคัญดังนี้ 

1. เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว 

2. เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ 
2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ 
3) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ 
4) นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 

 ทั้งนี้ ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2562 ส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงิน 1,638,000 บาท  

3. เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ ดังต่อไปนี้  
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1) นายสมชาย บุลสุข 
2) นายสุจินต์ หว่ังหลี 
3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ 
4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
5) นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข 

4. เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  

5. เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

6. เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ของบริษัท เสริมสุข 
จ ากัด (มหาชน) 

7. อนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์, ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น 
โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 

กันยายน 2561 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น 

ของบริษัท เสริมสุข จ ากัด(มหาชน) 
วาระที่ 9 กิจการอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

8. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 3 ธันวาคม 
2561 (Record Date)  
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9. รับทราบลาออกของนายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา (Mr. Michael Chye Hin Fah) ในต าแหน่งกรรมการ
และกรรมการบริหาร และอนุมัติแต่งตั้ง นายอวยชัย ตันทโอภาส ด ารงต าแหน่ง รองประธาน
กรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารภายหลังการแต่งตั้ง  จะประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 15 ท่าน ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการ 
2. นายสุจินต์ หว่ังหลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ 
3. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการคนที่ 3 
5. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 
6. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ 
7. ศาสตราจารย์เรวัต ฉ่ าเฉลิม กรรมการอสิระ 
8. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ 
9. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ 
10. นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข  กรรมการ 
11. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการ 
12. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ ์ กรรมการ 
13. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 
14. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
15. นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 
4. นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3 
5. นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
6. นายวุฒิพงษ์ หวังสันติธรรม กรรมการบริหาร 
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10. อนุมัติการก าหนดจ านวนและชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

“1.  นายสมชาย บุลสุข นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายเล
ส เตอร์  ตัน  เต็ ก  ชวน  คนใดคนหนึ่ ง ในห้ าคนนี้ ล งลายมือชื่ อ ร่ วมกับ  นายโชติพัฒน์   
พีชานนท์ นายอวยชัย ตันทโอภาส นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร คนใด 
คนหนึ่งในสี่คนนี้ รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
2. นายสมชาย บุลสุข  นายฐาปน สิ ริ วัฒนภักดี  นายอวยชัย  ตันทโอภาส นายฐิติ วุฒิ์   
บุลสุข นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ นายสิทธิชัย  
ชัยเกรียงไกร นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน สองในเก้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท ในเอกสารค าขออนุญาต หรือการยื่นเอกสารกับกรมสรรพากร กรมศุลกากร  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ กองงานคนต่างด้าว ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายงานภาษีอากร เอกสารน าเข้าและส่งออก และแก้ไขเอกสารที
เกี่ยวกับทะเบียนบริษัท การต่ออายุวีซ่า และการขอใบอนุญาตท างาน และใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจการของบริษัท” 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน) 
กรรมการผู้จัดการ 


