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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพจิารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญั และ
ควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหน้า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมัน่ใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยการเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด ดงันี ้

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้ นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนท่ีก าหนดตอ่เน่ืองมาจนถึงวนัท่ี
เสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคล รวมถงึสามารถแสดงเอกสารหลกัฐานรับรองการถือหุ้นได้ 

2. วาระการประชุมดังต่อไปนีค้ณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

2.2  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้ 
แสดงถงึเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักล่าว 

2.3  เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
2.4 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
2.5 เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัท หรือเร่ืองอื่นใดท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 

เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตผุลท่ีสมควรและสามารถอธิบาย
ให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 

2.6 เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

2.7 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 
และเร่ืองดงักล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 
เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอต่อ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

2.8 กรณีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นได้ประกาศก าหนด 
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3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
จ ากัด กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อบังคบับริษัทและการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี 

2. เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู่
รวมถงึสามารถอทิุศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ 

3. เป็นผู้ ท่ียินยอมในการเข้ารับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

4. วิธีการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ 1. สามารถเสนอเร่ืองท่ีจะขอให้คณะกรรมการ
บรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยต้องระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา เพ่ืออนมุตัิแล้วแตก่รณี รวมถึง
สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัทได้โดยด าเนินการ ดงันี ้

4.1 กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ให้ครบถ้วน โดยให้จัดท า 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายช่ือ 
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและแนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบคุคลท่ีถกูเสนอช่ือให้ครบถ้วนด้วย ทัง้นีแ้บบ
เสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://www.sermsukplc.com 

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ช่ือบุคคลโดยผู้ ถือหุ้ นมากกว่าหนึ่งรายให้ ผู้ ถือหุ้ นทุกคนกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายช่ือ พร้อมลงลายมือช่ือและแนบเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบคุคลท่ีถกูเสนอช่ือแตล่ะคนให้ครบถ้วนด้วย 

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ช่ือบุคคล มากกว่า 1 วาระ/ รายช่ือ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบเสนอวาระ
1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายช่ือ พร้อมลงลายมือช่ือและแนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ
แตล่ะคนให้ครบถ้วนด้วย 

5. เอกสารประกอบการพจิารณา 

ผู้ ถือหุ้นจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา 1 ชดุตอ่ 1 วาระ/รายช่ือ ดงันี ้
• หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ 

หนังสือรับรองการถือหุ้ นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ
ส าเนาใบหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

http://www.sermsukplc.com/
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• หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

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

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

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

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

• เอกสารเพ่ิมเติมของบคุคลผู้ถกูเสนอช่ือ 

- ประวตัิการศึกษา ประวตัิการท างาน หลกัฐานการศึกษา หลกัฐานการถือหุ้น พร้อมทัง้  
ลงนามรับรองความถกูต้อง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

-  หลกัฐานการให้ความยินยอมผู้ถูกเสนอช่ือต้องลงลายมือช่ือในส่วนการให้ความยินยอม
ในแบบเสนอวาระ 

6. ช่องทางการรับเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

6.1 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีของบริษัทและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำรบริษัทอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนได้ ทำง  
e-mail address: ssc-comsec@sermsukplc.com โดยต้องจดัท ำและน ำส่งต้นฉบบัแบบเสนอวำระ และเอกสำรหลกัฐำนท่ี
ครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีบริษัทก ำหนดพร้อมลงลำยมือช่ือในเอกสำรให้ครบถ้วนมำยงับริษัทภำยในวนัท่ี 14 ธันวำคม 2561 
เวลำ 17.00 น. 

6.2 จดัท าและน าส่งต้นฉบบัแบบเสนอวาระ และเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถูกต้องตามท่ีบริษัท
ก าหนด พร้อมลงลายมือช่ือในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัทภายในวนัท่ี 14 ธันวำคม 2561 เวลำ 17.00 น. ตามท่ีอยู่
ดงัตอ่ไปนี ้

mailto:Nuntaka.Watsreevanich@sermsukplc.com
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ส านกัเลขานกุารบริษัท 

บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

6.3 หากท่านมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี โทรศพัท์ 0-2783-9000 ตอ่ 9315  

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

7.1 บริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัิผู้ ถือหุ้น เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอและคณุสมบัติของ
บุคคลท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอในเบือ้งต้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการเพ่ือพิจารณา ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

7.2 คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะพิจารณาเร่ืองและ/หรือคุณสมบัติของบุคคล
ดงักล่าว และหากมีเร่ืองและ/หรือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะเสนอเร่ือง
และ/หรือช่ือบคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบดงักลา่วพร้อมความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

7.3 เร่ืองและ/หรือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระ
การประชมุในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยระบวุา่เป็นวาระและ/หรือบคุคลท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

7.4 เร่ืองและ/หรือบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแล และ/
หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี บริษัทจะแจ้งกรณีดงักล่าวเป็นเร่ืองเพ่ือทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้ โดย
จะระบเุหตผุลในการปฏิเสธไว้ด้วย 

7.5 ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นท่ีสดุ 
7.6 บริษัทจะตดัสิทธิไม่พิจารณาเร่ือง/บุคคลท่ีเสนอโดยไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการขัน้ตอน

และ/หรือภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนดไว้ 
7.7 บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลู และ/หรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือ

มีข้อความคลุมเครือ หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ ในข้อ 1. หรือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีลกัษณะต้องห้ามหรือมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนถกูต้อง 

8. วันสิน้สุดการให้สิทธิ 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 ภายในเวลา 17.00 น. 




