ที่ บจ. 004/2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

การกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 และการงดจ่ายปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ “บริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “SUPER”) ได้ จดั การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษัทขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1. มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ
บริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี
2. มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ จดั สรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2561 จากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา
และพิจารณาอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสําหรับการดําเนินงานประจําปี 2561 เนื่องจากบริ ษัทต้ องการสํารองเงินลงทุนไว้
เพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต
3. มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
้
่ออกจากตําแหน่งตาม
วาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
(2) นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
ตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
(3) นางสาววริ นทร์ ทิพย์ ชัยสังฆะ
ตําแหน่ง กรรมการ
และให้ นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์กลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วย
4. มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 เบี ้ยประชุม
ลําดับ
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม/คน/ครั ง้ (บาท)
ปี 2562
ปี 2561
1
คณะกรรมการบริ ษัท
1.1 ประธานกรรมการบริ ษัท
30,000
30,000
1.2 รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท
20,000
20,000
1.3 กรรมการบริ ษัท
20,000
20,000
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ลําดับ

ค่ าตอบแทน

2

คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.2 รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.3 กรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.2.1 ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.2.2 รองประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.2.3 กรรมการบริ หารความเสี่ยง

4.2 ค่าตอบแทนรายปี
ลําดับ
1
2

ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษัท
1.1 ประธานกรรมการบริ ษัท
1.2 กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.2 กรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.1.1 ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.1.2 กรรมการบริ หารความเสี่ยง

เบีย้ ประชุม/คน/ครั ง้ (บาท)
ปี 2562
ปี 2561
31,000
21,000
11,000

31,000
21,000
11,000

31,000
21,000
11,000

31,000
21,000
11,000

รายปี /คน (บาท)
ปี 2561
ปี 2562
ไม่เกิน 480,000
ไม่เกิน 360,000

ไม่เกิน 480,000
ไม่เกิน 360,000

ไม่เกิน 480,000
ไม่เกิน 360,000

ไม่เกิน 480,000
ไม่เกิน 360,000

ไม่เกิน 480,000
ไม่เกิน 360,000

ไม่เกิน 480,000
ไม่เกิน 360,000

หมายเหตุ : กรรมการ ซึง่ เป็ นฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทจะไม่ได้ รับผลตอบแทนในส่วนนี ้ ซึง่ ได้ แก่
(1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
(2) นางสาววริ นทร์ ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท

4.3 โบนัสประจําปี
บริ ษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจําปี ตามผลประกอบการให้ กรรมการที่มิใช่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท โดยได้ รับ
โบนัสปี ละ 1 ครัง้ ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
กําไรสุทธิ
การจ่ ายโบนัส (บาท)
ตํ่ากว่า 1,200 ล้ านบาท
กรรมการไม่ขอรับโบนัส
ตังแต่
้ 1,200 ล้ านบาทขึ ้นไป
ไม่เกิน1.5 ล้ านบาท/ต่อคน
หมายเหตุ : 1 “กําไรสุทธิ” ให้ หมายถึง กําไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริ ษัท ซึง่ ปรากฏในงบการเงินรวม ประจําปี ของบริ ษัท
2 กรรมการ ซึง่ เป็ นฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทจะไม่ได้ รับผลตอบแทนในส่วนนี ้ ซึง่ ได้ แก่
(1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
(2) นางสาววริ นทร์ ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
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5. มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจํ าปี 2562 โดยแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํ ากัด
คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษัท โดยมีค่าตอบแทนสําหรับปี 2561
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 30.372 ล้ านบาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. คุณชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638
2. คุณสุวจั ชัย เมฆะอํานวยชัย
3. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797
4. คุณโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523
6. มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ ยี 8 จํ ากัด (SEE8) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย เพื่อรองรั บ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนจากขยะ ทังนี
้ ้ เนื่องจากเป็ นการลงทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจึงไม่ต้อง
คํานวณขนาดรายการได้ มาตามหลักเกณฑ์ในการทํารายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) อนุมตั ิให้ บริ ษัท บ ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ ยี 8 จํากัด (SEE8) เพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 999,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการเพิ่มทุนจํานวน 1,000,000,000
บาท โดยการออกหุ้นจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 99,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ10 บาท เพื่อรองรับการลงทุนลงทุนในธุรกิจ
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ พร้ อมทังแก้
้ ไขหนังสือบริ คณฑ์สนธิของบริ ษัท
(2) อนุมตั ิให้ บริ ษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 1 จํากัด (SEE1) เข้ าเพิ่มทุนในบริ ษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ ยี 8 จํากัด
(SEE8) จํานวน 99,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 999,000,000บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น SEE8

ปั จจุบนั
จํานวนหุ้น
99,998

(%)
99.98%

เพิ่มทุน

(%)
SEE1
100.00%
น้ อยกว่า
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย
2
0.02%
2
0.01%
รวม
100,000 100.00% 99,900,000 100.00% 1,000,000,000
100%
หมายเหตุ SSE 8 ถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ ยี 1 จํากัด (“SEE 1”) ซึง่ SEE 1
เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ ยี จํากัด (“SEE”) ซึ่ง SEE เป็ น
บริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป จํากัด (SUPERE) ซึง่ SUPERE เป็ น
บริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย SUPER
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จํานวนหุ้น
99,900,000

(%)
100.00%

หลังเพิ่มทุน
จํานวนหุ้น
99,999,998

7. มีมติอนุมตั ิกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องเพชร
ไพลิน ชัน้ 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ 8-10 ถนนสุขมุ วิท ซอย 20 คลองเตย กรุ งเทพมหานคร กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ วันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการประจําปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
ประธานคณะกรรมการ
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