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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกต้ังเป็นกรรมการ 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคญั และ
ควรบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดี และให้
ผู้ ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั ง้เป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ดงันี ้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนที่ก าหนดต่อเนื่องมาจนถึงวนัที่
เสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอชื่อบคุคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสารหลกัฐานรับรองการถือหุ้นได้ 

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่ก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือการก ากบัดแูล
กิจการที่ด ี

2.2  เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้ 
แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

2.3  เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 

2.4 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

2.5 เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัท หรือเร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตผุลที่สมควรและสามารถอธิบาย
ให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 

2.6 เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

2.7 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
และเร่ืองดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 
เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 
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2.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นได้ประกาศก าหนด 

3. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
จ ากัด กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัทและการก ากับดแูล
กิจการที่ด ี

2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่
รวมถึงสามารถอทุิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ 

3. เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

4. วิธีการเสนอวาระ/ช่ือบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 1 สามารถเสนอเร่ืองที่จะขอให้คณะกรรมการ
บรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยต้องระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนมุตัิแล้วแต่กรณี รวมถึง
สามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทได้ โดยด าเนินการ ดงันี ้

4.1 กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ให้ครบถ้วน โดยให้จัดท า 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ 
พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 5 ของผู้ ถือหุ้น และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ครบถ้วนด้วย 
ทัง้นี ้แบบเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://www.sermsukplc.com 

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคลโดยผู้ ถือหุ้ นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ ถือหุ้ นทุกคนกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ 5 ของผู้ ถือหุ้น และบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย 

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/รายชื่อ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบเสนอวาระ 
1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ ถือหุ้น และบุคคลที่ได้รับการ 
เสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย 

5. เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผู้ ถือหุ้นจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชดุต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดงันี ้

  

http://www.sermsukplc.com/
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• หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ 

หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือส าเนาใบหุ้นที ่
ผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

• หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

-  ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทบัตราส าคญัของ
บริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อ
ในแบบเสนอวาระ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

• เอกสารเพิ่มเติมของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

- ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน หลกัฐานการศึกษา หลกัฐานการถือหุ้น พร้อมทัง้  
ลงนามรับรองความถกูต้อง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

-  หลักฐานการให้ความยินยอม โดยผู้ ได้รับการเสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อในส่วนการ 
ให้ความยินยอมในแบบเสนอวาระ 

6. ช่องทางการรับเร่ืองทีผู่้ถือหุ้นเสนอ 

6.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีของบริษัทและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทาง  
e-mail address: ssc-comsec@sermsukplc.com โดยต้องจัดท าและน าส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสาร

mailto:Nuntaka.Watsreevanich@sermsukplc.com
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หลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทก าหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัท ภายในวันที่  
17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. 

6.2 จดัท าและน าส่งต้นฉบบัแบบเสนอวาระ และเอกสารหลกัฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัท
ก าหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายงับริษัทภายในวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่
ดงัต่อไปนี ้

สว่นงานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท เสริมสขุ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 90 อาคารซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

6.3 หากท่านมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศพัท์ 0-2783-9000 ต่อ 9315  

7. หลักเกณฑก์ารพิจารณา 

7.1 บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัิผู้ ถือหุ้น เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอและคณุสมบัติของ
บุคคลที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอในเบือ้งต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเร่ืองและ/หรือคุณสมบัติของ
บุคคลดังกล่าว และหากมีเร่ืองและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เสนอเร่ืองและ/หรือชื่อบคุคลที่ผ่านความเห็นชอบดงักล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

7.3 เร่ืองและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็น
วาระและ/หรือบคุคลที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

7.4 เร่ืองและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเร่ืองเพื่อทราบในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในการปฏิเสธไว้ด้วย 

7.5 ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สดุ 

7.6 บริษัทจะตดัสิทธิไม่พิจารณาเร่ือง/บุคคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขัน้ตอน
และ/หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 

7.7 บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมลู และ/หรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือ
มีข้อความคลุมเครือ หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้ หรือผู้ ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ในข้อ 1. หรือบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีลกัษณะต้องห้ามหรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนถกูต้อง 
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8. วันสิน้สุดการให้สิทธิ 

วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 17.00 น. 


