แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
1. วันที่
2. ชื่อ – นามสกุล / บริ ษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล์
3. เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) จานวนที่ถือครอง จานวน
4. ขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื่ องที่เสนอ
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบ
เพื่อพิจารณา
ระบุเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

หุ้น

เพื่ออนุมตั ิ

มีเอกสารประกอบ
ไม่มเี อกสารประกอบ
5. ขอเสนอชื่ อบุคคลดังต่อไปนี เ้ พื่ อเข้ ารั บการพิ จ ารณาเลือกตั ง้ เป็ น กรรมการของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด
(มหาชน) ซึง่ บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่ บ ริ ษัท ก าหนดไว้ โดยบุ คคลดังกล่าวได้ ใ ห้ ความยิ น ยอม พร้ อมขอรั บ รองว่า ข้ อมูล คุณ สมบัติ แ ละ
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวที่แนบมาพร้ อมนี ้มีความถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ
(1) ชื่อ – นามสกุล
(2) สัญชาติ
(3) วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ปี
(4) ที่อยู่
(5) ตาแหน่ง / สถานที่ทางานปั จจุบนั
(6) วุฒิการศึกษา
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา
สถาบันการศึกษา

(7) ประวัตกิ ารทางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี )
ปี

ตาแหน่ง / บริ ษัท / หน่วยงาน
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(8) การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในปั จจุบนั :
บริ ษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
( ) กรรมการบริ ษัท
( ) กรรมการบริ หาร
( ) กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
( ) กรรมการบริ ษัท
( ) กรรมการบริ หาร
( ) กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
( ) กรรมการบริ ษัท
( ) กรรมการบริ หาร
( ) กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
( ) กรรมการบริ ษัท
( ) กรรมการบริ หาร
( ) กรรมการตรวจสอบ
(9) ประวัตกิ ารฝึ กอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ไม่เคย
เคย หลักสูตร
(10) การถือหุ้นใน บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
ไม่มี
มี
หุ้น
ชื่อคูส่ มรส
อายุ
ถือหุ้นจานวน
หุ้น
ชื่อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
1.
อายุ
ถือหุ้นจานวน
หุ้น
2.
อายุ
ถือหุ้นจานวน
หุ้น
(11) ข้ อมูลเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
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( ) อื่นๆ

( ) อื่นๆ

( ) อื่นๆ

( ) อื่นๆ

ปี

ปี
ปี

6. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา
6.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรั บรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรั พย์ (Broker) หรื อหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลั กทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ
สาเนาใบหุ้นที่ผ้ ถู ือู หุ้นลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
6.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- ส าเนาหนังสื อรั บ รองของนิ ติบุคคลอายุไ ม่เกิ น 6 เดือน ซึ่ งรั บ รองความถูก ต้ องโดยกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอ
วาระ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง
6.3 เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ถกู เสนอชื่อ
- ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถื อหุ้นพร้ อมทัง้ ลงนาม
รับรองความถูกต้ อง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง
- หลักฐานการให้ ความยินยอมผู้ถูกเสนอชื่อต้ องลงลายมือชื่อในส่วนการให้ ความยินยอมในแบบ
เสนอวาระ
7. คารับรอง
โดยการลงลายมือชื่อท้ ายนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความ และข้ อมูลทังหมดที
้
่ระบุในคาขอนี ้ หลักฐาน การถือหุ้น
หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้ อมนี ้ถูกต้ อง ครบถ้ วนและเป็ น
จริ งทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(

วันที่
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)

8. การให้ ความยินยอม
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
บุคคลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการ รั บทราบ ยอมรั บ และยินยอมในการเสนอชื่อครั ง้ นีร้ วมถึงขอรั บรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วน และ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ของบริ ษัท พร้ อมทั ง้ ขอรั บรองว่าข้ อมูล คุณสมบัติและ
เอกสารประกอบที่แสดง/ยื่นมาพร้ อมนี ้ครบถ้ วน ถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ ตลอดจนรับทราบและ
ยิ น ยอมปฏิ บัติตามการก ากับดูแลกิ จ การที่ ดีข องบริ ษัท และยิ น ยอมให้ บ ริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
(

วันที่

4

)

