หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรั บการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสาคัญ และ
ควรบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี
และให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายของบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่าได้ รับการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่ อพิจารณาเข้ ารั บการเลือกตั ง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทจะต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด ดังนี ้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันซึ่งถื อหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ า
ร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท และต้ องถือหุ้นของบริ ษัทในสัดส่วนที่กาหนดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่
เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสารหลักฐานรับรองการถือหุ้นได้
2. วาระการประชุมดังต่ อไปนีค้ ณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท หรื อการกากับดูแล
กิจการที่ดี
2.2 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2.3 เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
2.4 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.5 เรื่ องที่ ไม่เป็ นประโยชน์ แก่บริ ษัท หรื อเรื่ องอื่นใดที่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่าไม่มีความจาเป็ นต้ องบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบาย
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจได้
2.6 เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้ เกิ ดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.7 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
และเรื่ องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท
เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนาเสนอครั ง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะที่ นาเสนอต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
2.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่นได้ ประกาศกาหนด
-1-

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
1. เป็ นผู้มีคุณสมบัติถูกต้ อง ครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชน
จากัด กฎหมายหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อบังคับบริ ษัทและการกากับดูแล
กิจการที่ดี
2. เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้ าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่
รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้ บริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ
3. เป็ นผู้ที่ยินยอมในการเข้ ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
4. วิธีการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดในข้ อ 1. สามารถเสนอเรื่ องที่จะขอให้ คณะกรรมการ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้ องระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมตั ิแล้ วแต่กรณี รวมถึง
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทได้ โดยดาเนินการ ดังนี ้
4.1 กรอกข้ อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ ารั บการเลื อกตัง้ เป็ น
กรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ให้ ครบถ้ วน โดยให้ จัดทา 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ
พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้ อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถกู เสนอชื่อให้ ครบถ้ วนด้ วย ทังนี
้ ้แบบ
เสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท http://www.sermsukplc.com
4.2 หากเป็ นการเสนอวาระ/ชื่ อบุ คคลโดยผู้ ถื อหุ้นมากกว่ าหนึ่งรายให้ ผู้ ถื อหุ้ นทุ กคนกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้ อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐาน
ตามข้ อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถกู เสนอชื่อแต่ละคนให้ ครบถ้ วนด้ วย
4.3 หากเป็ นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/ รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบเสนอวาระ
1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้ อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้ อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ
แต่ละคนให้ ครบถ้ วนด้ วย
5. เอกสารประกอบการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชุดต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดังนี ้
• หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่
หนั งสื อรั บ รองการถื อหุ้ นจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ (Broker) หรื อหลัก ฐานอื่ น จากตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ
สาเนาใบหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
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• หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้ อมทัง้ ลงนามรั บรองสาเนา
ถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- ส าเนาหนังสื อรั บรองของนิ ติ บุคคลอายุ ไม่ เกิ น 6 เดื อน ซึ่งรั บรองความถู กต้ องโดย
กรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้ อมประทับตราสาคัญของ
บริ ษัท (ถ้ ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ลงลายมือชื่อ
ในแบบเสนอวาระ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง
• เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ถกู เสนอชื่อ
- ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้น พร้ อมทัง้
ลงนามรับรองความถูกต้ อง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- หลักฐานการให้ ความยินยอมผู้ถูกเสนอชื่อต้ องลงลายมือชื่อในส่วนการให้ ความยินยอม
ในแบบเสนอวาระ
6. ช่ องทางการรั บเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
6.1 เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ของบริ ษัทและ/หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อรั บกำรเลือกตั ง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนได้ ทำง
e-mail address: ssc-comsec@sermsukplc.com โดยต้ องจัดทำและนำส่งต้ นฉบับแบบเสนอวำระ และเอกสำรหลักฐำนที่
ครบถ้ วนถูกต้ องตำมที่บริ ษัทกำหนดพร้ อมลงลำยมือชื่อในเอกสำรให้ ครบถ้ วนมำยังบริ ษัทภำยในวันที่ 14 ธันวำคม 2561
เวลำ 17.00 น.
6.2 จัดทาและนาส่งต้ นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้ วนถูกต้ องตามที่บริ ษัท
กาหนด พร้ อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ ครบถ้ วนมายังบริ ษัทภายในวันที่ 14 ธันวำคม 2561 เวลำ 17.00 น. ตามที่อยู่
ดังต่อไปนี ้
-3-

สานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ โทรศัพท์ 0-2783-9000 ต่อ 9315
7. หลักเกณฑ์ การพิจารณา
7.1 บริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติผ้ ถู ือหุ้น เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอและคุณสมบัติข อง
บุ คคลที่ ผ้ ู ถื อหุ้ น เสนอในเบื อ้ งต้ น เพื่ อเสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหาและก ากั บดู แลกิ จ การเพื่ อพิ จ ารณา ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
7.2 คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการจะพิจารณาเรื่ องและ/หรื อคุณสมบัติของบุคคล
ดังกล่าว และหากมีเรื่ องและ/หรื อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการจะเสนอเรื่ อง
และ/หรื อชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบดังกล่าวพร้ อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
7.3 เรื่ องและ/หรื อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 โดยระบุวา่ เป็ นวาระและ/หรื อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
7.4 เรื่ องและ/หรื อบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแล และ/
หรื อคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วแต่กรณี บริ ษัทจะแจ้ งกรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นัน้ โดย
จะระบุเหตุผลในการปฏิเสธไว้ ด้วย
7.5 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษัท ถือเป็ นที่สดุ
7.6 บริ ษัทจะตัดสิทธิไม่พิจารณาเรื่ อง/บุคคลที่เสนอโดยไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการขันตอน
้
และ/หรื อภายในระยะเวลาที่บริ ษัทกาหนดไว้
7.7 บริ ษัทจะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูล และ/หรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อ
มีข้อความคลุมเครื อ หรื อไม่เป็ นจริ ง หรื อไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรื อผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ ในข้ อ 1. หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมีลกั ษณะต้ องห้ ามหรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง
8. วันสิน้ สุดการให้ สิทธิ
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ภายในเวลา 17.00 น.
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