แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566
1. วันที่
2. ชื่อ – นามสกุล / บริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล
3. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) จานวนที่ถือครอง จานวน
4. ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื่องที่เสนอ
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบ
เพื่อพิจารณา
ระบุเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

หุน้

เพื่ออนุมตั ิ

มีเอกสารประกอบ
ไม่มีเอกสารประกอบ
5. ขอเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี ้เพื่อเข้ารับการพิจ ารณาเลือกตั้ งเป็ น กรรมการของบริษัท เสริมสุข จากัด
(มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่บริษัทกาหนดไว้ โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอม พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูล คุณสมบัติและ
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนีม้ ีความถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ
(1) ชื่อ – นามสกุล
(2) สัญชาติ
(3) วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ปี
(4) ที่อยู่
(5) ตาแหน่ง / สถานที่ทางานปั จจุบนั
(6) วุฒิการศึกษา
ปี ท่สี าเร็จการศึกษา
สถาบันการศึกษา

(7) ประวัตกิ ารทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี )
ปี

ตาแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน
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(8) การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปั จจุบนั :
บริษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
( ) กรรมการบริษัท
( ) กรรมการบริหาร
( ) กรรมการตรวจสอบ
บริษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
( ) กรรมการบริษัท
( ) กรรมการบริหาร
( ) กรรมการตรวจสอบ
บริษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
( ) กรรมการบริษัท
( ) กรรมการบริหาร
( ) กรรมการตรวจสอบ
บริษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
( ) กรรมการบริษัท
( ) กรรมการบริหาร
( ) กรรมการตรวจสอบ
(9) ประวัตกิ ารฝึ กอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่เคย
เคย หลักสูตร
(10) การถือหุน้ ใน บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
ไม่มี
มี
หุน้
ชื่อคู่สมรส
อายุ
ถือหุน้ จานวน
หุน้
ชื่อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
1.
อายุ
ถือหุน้ จานวน
หุน้
2.
อายุ
ถือหุน้ จานวน
หุน้
(11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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( ) อื่นๆ

( ) อื่นๆ

( ) อื่นๆ

( ) อื่นๆ

ปี

ปี
ปี

6. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีเ้ พื่อประกอบการพิจารณา
6.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลั กทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ
สาเนาใบหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6.2 หลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุน้
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
• ส าเนาหนังสื อรับ รองของนิ ติบุคคลอายุไ ม่เกิ น 6 เดือน ซึ่งรับ รองความถูก ต้องโดยกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามที่ลงลายมือชื่ อในแบบฟอร์ม เสนอวาระ พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
(ถ้ามี)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม
เสนอวาระ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6.3 เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
• ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทางาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุน้ (หากเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท) พร้อมทัง้ ลงนามรับรองความถูกต้อง
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หลัก ฐานการให้ความยิ นยอม โดยผู้ไ ด้รับ การเสนอชื่ อต้องลงลายมือชื่ อในแบบฟอร์มการให้
ความยินยอมซึ่งเป็ นเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์มเสนอวาระ
7. คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ าข้อความ และข้อมูลทั้ งหมดที่ ร ะบุ ใ นค าขอนี ้ หลักฐานการถื อหุ้ น หลัก ฐานการให้
ความยินยอม และเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมนีถ้ กู ต้อง ครบถ้วนและเป็ นจริงทุกประการ
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8. การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
• ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่
ประจาตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รู ปถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏอยู่ในสาเนา
บัตรประชาชนของข้าพเจ้า ทัง้ นี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามสัญญาและ
ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
• ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏอยู่ในสาเนาบัตรประชาชน
ของข้าพเจ้า เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต เป็ นต้น
ลงชื่อ
(
วันที่
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ผูถ้ ือหุน้
)

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
บุคคลที่ ไ ด้รับ การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ รับทราบ ยอมรับ และยินยอมในการเสนอชื่อครั้งนีร้ วมถึงขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้ งขอรับรองว่าข้อมูล คุณสมบัติและ
เอกสารประกอบที่แสดง/ยื่นมาพร้อมนีค้ รบถ้วน ถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ ตลอดจนรับทราบและ
ยินยอมปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
• ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่
ประจาตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รู ปถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏอยู่ในสาเนา
บัตรประชาชนของข้าพเจ้า ทัง้ นี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามสัญญาและ
ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
• ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏอยู่ในสาเนาบัตรประชาชน
ของข้าพเจ้า เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต เป็ นต้น
ลงชื่อ

ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
(

วันที่
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)

