
ที่ สนญ. 1001 / 243 / 2565 

วนัที่ 12 ตลุาคม 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 และบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ 

บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น  
โดยเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมตอ้งระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี พรอ้มทั้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดและเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทที่  http://www.sermsukplc.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุน ตั้งแต่วันที่  14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่   
15 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 17.00 น.)  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
- ลายมือชื่อ - 

(นายกฤษณ ์จลุพาณิชยกรรม) 
เลขานกุารบรษิัท 
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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกต้ังเป็นกรรมการ 

บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคญั และ
ควรบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 เป็นการล่วงหนา้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดี และให้
ผู้ถือหุน้ทุกรายของบริษัทมั่นใจไดว่้าไดร้บัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด ดงันี ้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า  
รอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และตอ้งถือหุน้ของบริษัทในสดัส่วนที่ก าหนดต่อเนื่องมาจนถึงวนัที่
เสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอชื่อบคุคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสารหลกัฐานรบัรองการถือหุน้ได ้

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่ก ากบัดแูลบรษิัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท หรือการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

2.2  เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท และขอ้เท็จจรงิที่กลา่วอา้งโดยผูถื้อหุน้มิได ้
แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 

2.3  เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์

2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนแ์ก่บริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ 
เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นตอ้งบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตผุลที่สมควรและสามารถอธิบาย
ใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

2.6 เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย
อย่างมีนยัส  าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  

2.7 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
และเรื่องดังกล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
เวน้แต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น  าเสนอต่อ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 
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2.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นไดป้ระกาศก าหนด 

3. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

1. เป็นผูม้ีคุณสมบัติถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชน
จ ากัด กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บังคับบริษัทและการก ากับดแูล
กิจการที่ดี 

2. เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และเขา้ใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่
รวมถึงสามารถอทุิศเวลาใหบ้รษิัทไดอ้ย่างเพียงพอ 

3. เป็นผูท้ี่ยินยอมในการเขา้รบัการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

4. วิธีการเสนอวาระ/ช่ือบุคคล 

ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนดในขอ้ 1 สามารถเสนอเรื่องที่จะขอใหค้ณะกรรมการ
บรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้โดยตอ้งระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนมุตัิแลว้แต่กรณี รวมถึง
สามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทได ้โดยด าเนินการ ดงันี ้

4.1 กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์เสนอวาระการประชมุและเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ (“แบบฟอรม์เสนอวาระ”) ใหค้รบถว้น โดยใหจ้ัดท า 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/
รายชื่อพรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 5 ของผูถื้อหุน้ และบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหค้รบถว้น
ดว้ย ทัง้นี ้แบบฟอรม์เสนอวาระสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท http://www.sermsukplc.com 

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบฟอรม์เสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พรอ้มลงลายมือชื่อและแนบเอกสาร
หลกัฐานตามขอ้ 5 ของผูถื้อหุน้ และบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อแต่ละคนใหค้รบถว้นดว้ย 

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/รายชื่อ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบฟอรม์เสนอ
วาระ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พรอ้มลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 5 ของผูถื้อหุน้ และบคุคลที่ไดร้บัการ 
เสนอชื่อแต่ละคนใหค้รบถว้นดว้ย 

5. เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผูถื้อหุน้จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชดุต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดงันี ้
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• หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 

หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบรษิัทหลกัทรพัย ์(Broker) หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือส าเนาใบหุน้ที่ 
ผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูถื้อหุน้พรอ้มทั้งลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

-  ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ลงลายมือชื่ อในแบบฟอร์มเสนอวาระ พร้อมประทับ 
ตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อ
ในแบบฟอรม์เสนอวาระ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• เอกสารเพิ่มเติมของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

- ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน หลกัฐานการศึกษา หลกัฐานการถือหุน้ (หากเป็น 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัท) พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

-  หลักฐานการให้ความยินยอม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อในส่วนการ 
ใหค้วามยินยอมซึ่งเป็นเอกสารแนบทา้ยแบบฟอรม์เสนอวาระ 

6. ช่องทางการรับเร่ืองทีผู่้ถือหุ้นเสนอ 

6.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีของบริษัทและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทาง  
e-mail address: ssc-comsec@sermsukplc.com โดยตอ้งจัดท าและน าส่งตน้ฉบบัแบบฟอรม์เสนอวาระ และเอกสาร

mailto:Nuntaka.Watsreevanich@sermsukplc.com
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หลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทก าหนด พรอ้มลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัท ภายในวันที่  
15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. 

6.2 จดัท าและน าส่งตน้ฉบบัแบบฟอรม์เสนอวาระ และเอกสารหลกัฐานที่ครบถว้นถูกตอ้งตามที่
บริษัทก าหนด พรอ้มลงลายมือชื่อในเอกสารใหค้รบถว้นมายังบริษัทภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. 
ตามที่อยู่ดงัต่อไปนี ้

สว่นงานเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท เสรมิสขุ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 90 อาคารซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์ชัน้ 31 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง  
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

6.3 หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่ โทรศพัท ์0-2783-9000 ต่อ 9315  

7. หลักเกณฑก์ารพิจารณา 

7.1 บริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิผูถื้อหุน้ เรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอและคณุสมบัติของ
บุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบือ้งต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเรื่องและ/หรือคุณสมบัติของ
บุคคลดังกล่าว และหากมีเรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เสนอเรื่องและ/หรือชื่อบคุคลที่ผ่านความเห็นชอบดงักล่าวพรอ้มความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

7.3 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็น
วาระและ/หรือบคุคลที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ 

7.4 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแลว้แต่กรณี บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุม 
ผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในการปฏิเสธไวด้ว้ย 

7.5 ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบรษิัท ถือเป็นที่สดุ 

7.6 บริษัทจะตดัสิทธิไม่พิจารณาเรื่องและ/หรือบุคคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
ขัน้ตอนและ/หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 8 

7.7 บรษิัทจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ที่ใหข้อ้มลู และ/หรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือ
มีขอ้ความคลุมเครือ หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้หรือผูถื้อหุน้ที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 1. หรือบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมีลกัษณะตอ้งหา้มหรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นถกูตอ้ง 
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8. วันสิน้สุดการให้สิทธิ 

วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 17.00 น. 


