ที่ สนญ. 1001 / 243 / 2565
วันที่ 12 ตุลาคม 2565
เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2566 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการ

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการของบริษัทเป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เกี่ ยวกับสิทธิ ของผู้ถือหุ้น
โดยเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่ กรณี พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่ เสนอ ทั้งนี ้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนดและเผยแพร่
บนเว็ บไซต์ของบริ ษั ทที่ http://www.sermsukplc.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุน ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึ งวันที่
15 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 17.00 น.)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
- ลายมือชื่อ (นายกฤษณ์ จุลพาณิชยกรรม)
เลขานุการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญ และ
ควรบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2566 เป็ นการล่วงหน้า เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้
ผู้ถือหุน้ ทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าได้รบั การปฏิบัติอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น และเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อพิ จารณาเข้ารับการเลื อกตั้ งเป็ นกรรมการบริ ษัทจะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกาหนด ดังนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถื อหุน้ และมีสิทธิ ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท และต้องถือหุน้ ของบริษัทในสัดส่วนที่กาหนดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่
เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสารหลักฐานรับรองการถือหุน้ ได้
2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1 เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท หรือการกากับดูแล
กิจการที่ดี
2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
2.4 เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.5 เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์แก่บริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีความจาเป็ นต้องบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบาย
ให้ผถู้ ือหุน้ เข้าใจได้
2.6 เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2.7 เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
และเรื่องดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่ อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ ก่อน
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2.8 กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นได้ประกาศกาหนด
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
1. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
จากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัทและการกากับดูแล
กิจการที่ดี
2. เป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่
รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ
3. เป็ นผูท้ ่ยี ินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
4. วิธีการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้องระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมตั ิแล้วแต่กรณี รวมถึง
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทได้ โดยดาเนินการ ดังนี ้
4.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (“แบบฟอร์มเสนอวาระ”) ให้ครบถ้วน โดยให้จัดทา 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/
รายชื่อพร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผูถ้ ือหุน้ และบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ครบถ้วน
ด้วย ทัง้ นี ้ แบบฟอร์มเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://www.sermsukplc.com
4.2 หากเป็ นการเสนอวาระ/ชื่ อบุ คคลโดยผู้ถื อหุ้นมากกว่ าหนึ่ งราย ให้ผู้ถื อหุ้นทุกคนกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบฟอร์มเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 5 ของผูถ้ ือหุน้ และบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย
4.3 หากเป็ นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/รายชื่อ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบฟอร์มเสนอ
วาระ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผูถ้ ือหุน้ และบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย
5. เอกสารประกอบการพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชุดต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดังนี ้
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• หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
หนังสือรับรองการถือหุน้ จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือสาเนาใบหุน้ ที่
ผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุน้
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
- ส าเนาหนังสื อรับรองของนิ ติ บุคคลอายุ ไม่เกิ น 6 เดื อน ซึ่ งรับรองความถู กต้องโดย
กรรมการผู้มี อ านาจลงนามที่ ลงลายมื อชื่ อในแบบฟอร์มเสนอวาระ พร้อมประทั บ
ตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ลงลายมือชื่อ
ในแบบฟอร์มเสนอวาระ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
- ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุน้ (หากเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท) พร้อมทัง้ ลงนามรับรองความถูกต้อง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- หลักฐานการให้ความยิ นยอม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่ อต้องลงลายมือชื่ อในส่วนการ
ให้ความยินยอมซึ่งเป็ นเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์มเสนอวาระ
6. ช่องทางการรับเรื่องทีผ่ ู้ถือหุ้นเสนอ
6.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี ของบริษัทและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลื อกตั้ งเป็ นกรรมการบริษัทอย่ างไม่เป็ นทางการก่ อนได้ทาง
e-mail address: ssc-comsec@sermsukplc.com โดยต้องจัดทาและนาส่งต้นฉบับแบบฟอร์มเสนอวาระ และเอกสาร
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หลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ บริษัทก าหนด พร้อมลงลายมือชื่ อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัท ภายในวันที่
15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
6.2 จัดทาและนาส่งต้นฉบับแบบฟอร์มเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่
บริษัทกาหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัทภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
ตามที่อยู่ดงั ต่อไปนี ้
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
6.3 หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี โทรศัพท์ 0-2783-9000 ต่อ 9315
7. หลักเกณฑ์การพิจารณา
7.1 บริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผถู้ ือหุน้ เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอและคุณสมบัติข อง
บุคคลที่ ผู้ถื อหุ้นเสนอในเบือ้ งต้น เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนเพื่ อพิ จารณา ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิ จารณาเรื่ องและ/หรื อคุณสมบัติ ของ
บุคคลดังกล่าว และหากมีเรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เสนอเรื่องและ/หรือชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
7.3 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2566 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็ น
วาระและ/หรือบุคคลที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้
7.4 เรื่ องและ/หรื อบุ ค คลที่ ไ ม่ ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็ นเรื่องเพื่อทราบในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นัน้ โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธไว้ดว้ ย
7.5 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็ นที่สดุ
7.6 บริษัทจะตัดสิทธิไม่พิจารณาเรื่องและ/หรือบุคคลที่เสนอโดยไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ขัน้ ตอนและ/หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 8
7.7 บริษัทจะตัดสิทธิผถู้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูล และ/หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือ
มีขอ้ ความคลุมเครือ หรือไม่เป็ นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผูถ้ ือหุน้ ได้ หรือผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 1. หรือบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมีลกั ษณะต้องห้ามหรือมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง
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8. วันสิน้ สุดการให้สิทธิ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 17.00 น.
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