
สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 / Attachment No. 4 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

  
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

 
เขียนท่ี........................................................................... 
Written at 
วนัท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

                    Date         Month  Year 
 

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................  สญัชาติ................................. 
I/We                  Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี..................................................ถนน............................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.         Road                         Sub-District 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย์........................... 
District      Province           Postal Code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)   
As a shareholder of Sermsuk Public Company Limited,  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม .................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.........................เสียง 
holding a total number of            share(s)  and having  voting rights equivalent to           vote(s) 
  หุ้นสามญั..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.........................เสียง 
                       ordinary share               share(s) and having voting rights equivalent to             vote(s) 
  หุ้นบริุมสิทธิ..............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.........................เสียง 
                       preferred share               share(s) and having voting rights equivalent to             vote(s) 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
       Here by appoint 

  (1) ชื่อ .................................................................................................... อาย.ุ..................... ปี 
       Name                           Age                    Year 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง................................ 
Residing/located at No.   Road         Sub-District 
อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย์......................  หรือ 
District     Province         Postal Code       or 

  (2) ชื่อ .................................................................................................... อาย.ุ..................... ปี 
       Name                           Age                    Year 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง................................ 
Residing/located at No.   Road         Sub-District 
อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย์......................  หรือ 
District     Province         Postal Code       or 
 
 



 
 
  (3) ชื่อ .................................................................................................... อาย.ุ..................... ปี 
       Name                           Age                    Year 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง................................ 
Residing/located at No.   Road         Sub-District 
อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย์......................   
District     Province         Postal Code        

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders to be held on Thursday, 27 January 2022 at 9:30 hrs. via Electronic Media (E-AGM) or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in 
every respects. 
 

ลงชื่อ…………………………..…………………ผู้มอบฉนัทะ 
                   Signed              Grantor      
                                                       (…………..………………………………) 

    ลงชื่อ …………….……………..………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                      Signed              Proxy 
                                                       (…………..………………………………) 

    ลงชื่อ …………………………..………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                      Signed                            Proxy 
                                                       (…………..………………………………) 

      ลงชื่อ …………………………..………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       Signed              Proxy 
                                                        (…………..………………………………) 

 

 
หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares 
for any more than one proxy in order to split votes. 
 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 / Attachment No. 4 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 เขียนที่    
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น Written at 
Shareholder’s Registration No. 

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
Date Month Year 

(1) ข้าพเจ้า.…..………………………………………………….……………..………………………. สญัชาต…ิ……………………………..  
I/We Nationality 
อยู่บ้านเลขที…่………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Address  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)  
as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited,  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง ดงันี ้
holding a total number of shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows: 
 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง  

Ordinary share  share(s)  having voting rights equivalent to vote(s) 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 

Preferred share share(s)  having voting rights equivalent to  vote(s) 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากบัหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันี)้ 

hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the independent directors of which details are attached 
with this proxy form) 
(1)….…..………………………………………………….……………..…………………อาย…ุ…….....………....ปี 
                                                                                                                        Age Years 
อยู่บ้านเลขที่………………………………….…ถนน………………………………ต าบล/แขวง…………………… 
Residing at No.         Road                                         Sub-District 
อ าเภอ/เขต……………..…………...……….….จงัหวดั………...………………….รหสัไปรษณีย์………..………..หรือ 
District        Province                                       Postal code              or 
(2)….…..………………………………………………….……………..…………………อาย…ุ…….....………....ปี 
                                                                                                                             Age                            Years 
อยู่บ้านเลขที่………………………………….…ถนน………………………………ต าบล/แขวง…………………… 
Residing at No.         Road                                         Sub-District 
อ าเภอ/เขต……………..…………...……….….จงัหวดั………...………………….รหสัไปรษณีย์………..………..หรือ 
District         Province                                    Postal code                              or  
(3)….…..………………………………………………….……………..…………………อาย…ุ…….....………....ปี 
                                                                                                                             Age                            Years 
อยู่บ้านเลขที่………………………………….…ถนน………………………………ต าบล/แขวง…………………… 
Residing at No.         Road                                         Sub-District 
อ าเภอ/เขต……………..…………...……….….จงัหวดั………...………………….รหสัไปรษณีย์………..……….. 
District         Province                                    Postal code                                 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนั
พฤหสับดีที่ 27 มกราคม 2565  เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืน 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
Thursday, 27 January 2022 at 9.30 hrs. via Electronic Media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time 
and venue. 
 

 
 

ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนงัสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที ่28 มกราคม 2564 
Agenda 1 Consideration and adoption the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 28 January 2021 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 
Agenda 2 Consideration and acknowledgement of the business operation for the year ended 30 September 2021 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 
Agenda 3 Consideration and approval the Financial Statements for the year ended 30 September 2021 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda 4 Consideration and approval the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2022 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
Agenda 5 Consideration and approval of no allocation of profits as legal reserve and approval of dividend payment 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  



วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 
Agenda 6 Consideration and approval the remuneration of the directors for the period from January to December 2022 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 7 Consideration and approval of the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by 

rotation 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 
appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
Vote for all the nominated candidates as a whole 

 เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง    
 Approve Disapprove Abstain      

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 Vote for an individual candidate 
(1) นายสมชาย บลุสขุ 

Mr. Somchai Bulsook 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง    
 Approve Disapprove Abstain      

(2) นายสจุินต์ หวัง่หล ี
Mr. Suchin Wanglee    

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

(3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 
Mr. Chotiphat Bijananda  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    
 Approve  Disapprove Abstain     

(4) นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    
 Approve Disapprove Abstain 

(5) นายฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ 
Mr. Dhitivute Bulsook  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    
  Approve Disapprove Abstain      

วาระที ่8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Other business (if any) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

  



 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified 
or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition 
to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on 
behalf of myself as he/ she sees appropriate.  

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the 
proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 

ลงช่ือ …………………………………….……… ผู้มอบฉนัทะ 
Signed                                                            Grantor  

(………………………………….…………) 
ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                             Proxy 

(……………………………………………) 
ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                             Proxy 

(……………………………………………) 
ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed                                                             Proxy 

(……………………………………………) 
 
 

หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบพิมพ์

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
  



Note: 

1.   A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any 
more than one proxy in order to split votes. 

2.   Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment of the directors. 
3.   In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may 

use the Annex to the Proxy Form B.  
  



ใบประจ าต่อแบบพิมพห์นังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Annex to the Proxy (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น 

At the 2022  Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 27 January 2022 at 9:30 hrs. via Electronic 
Media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 วาระที่……………………เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
Agenda Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่……………………เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
Agenda Subject 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
        (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain  

 วาระที่……………………เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
Agenda Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain  

 
  



วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ (ต่อ)   
Agenda 7 Consideration and approval of the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation 

(continued) 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………… 
Director’s name 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove                    Abstain                        

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………… 
Director’s name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove                    Abstain                        

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………… 
Director’s name 
 เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove                    Abstain                        

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………………… 
Director’s name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove                   Abstain 

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………………… 
Director’s name 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve Disapprove                   Abstain 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 / Attachment No. 4 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
Proxy (Form C.) (This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to 

keep his/her shares in custody.) 
------------------------------------------ 

เขียน…………………………………………..  
Written at…………………….………………. 
วนัที่............เดือน........ ..............พ.ศ.………. 
Date        Month  Year          .  

(1) ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
We 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที่..................................... ถนน...................................... ต าบล/แขวง......……………………….………. 
Residing at No Road Sub-District 
อ าเภอ/เขต.................................................... จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย์………….….............................. 
District Province Postal Code  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั………………………………………………………..…. 
in our capacity as the custodian for 
ซึง่เป็นผู้หุ้นของ  บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)  
as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม............................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................. เสียง ดงันี ้
holding a total number of shares and having voting right equivalent to vote(s) as follows: 
หุ้นสามญั..................................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................. เสียง 
ordinary shares:  share(s) and having voting right equivalent to vote(s) 
หุ้นบริุมสิทธิ.................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................... เสียง 
preferred shares:  share(s) and having voting right equivalent to vote(s) 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
(1) ............................................................................................................อาย.ุ.........................................................ปี 

                                                                                                            Age                                                   Years 
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง.................................................. 
Residing/located at No                          Road                                     Sub-District  
อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวดั..........................รหสัไปรษณีย์.........................................หรือ 
District                                                            Province                       Postal Code                                            or 

(2) ............................................................................................................อาย.ุ.........................................................ปี 
                                                                                                             Age                      Years 
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง.................................................. 
Residing/located at No                         Road                                     Sub-District  
อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวดั..........................รหสัไปรษณีย์.........................................หรือ 
District                                                            Province                       Postal Code                                            or 

(3) ............................................................................................................อาย.ุ.........................................................ปี 
                                                                                                            Age                                                   Years 
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing/located at No                         Road                                     Sub-District  
อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวดั..........................รหสัไปรษณีย์.........................................หรือ 
District                                                            Province                       Postal Code                                            or 
 



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืน 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
Thursday, 27 January 2022 at 9:30 hrs. via Electronic Media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and 
venue. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที ่28 มกราคม 2564 
Agenda 1 Consideration and adoption the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 28 January 2021 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain  

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 
Agenda 2 Consideration and acknowledgement of the business operation for the year ended 30 September 2021 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 
Agenda 3 Consideration and approval the Financial Statements for the year ended 30 September 2021 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda 4 Consideration and approval the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2022 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

  



วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
Agenda 5 Consideration and approval of no allocation of profits as legal reserve and approval of dividend payment 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 
Agenda 6 Consideration and approval the remuneration of the directors for the period from January to December 2022 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 7 Consideration and approval of the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by 

rotation 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 
appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
Vote for all the nominated candidates as a whole 

 เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง    
 Approve Disapprove Abstain      

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 Vote for an individual candidate 
(1) นายสมชาย บลุสขุ 

Mr. Somchai Bulsook 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง    
 Approve Disapprove Abstain     

(2) นายสจุินต์ หวัง่หลี 
Mr. Suchin Wanglee 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

(3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 
Mr. Chotiphat Bijananda 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    
 Approve  Disapprove Abstain 

(4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    
 Approve Disapprove Abstain 



(5) นายฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ 
Mr. Dhitivute Bulsook 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    
  Approve Disapprove Abstain      

วาระที ่8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Other business (if any) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้  
ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder. 

(5) ในกรณีที่ ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี  
ที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified 
or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above,  
in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on 
behalf of myself as he/ she sees appropriate. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify 
in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
   ลงช่ือ/Signed..........................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

                                                   (........................................................) 
   ลงช่ือ/ Signed.........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                   (........................................................) 
   ลงช่ือ/ Signed.........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                   (........................................................) 
   ลงช่ือ/ Signed.........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                   (........................................................) 
หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 



3. ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ า

ต่อแบบพิมพ์หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
Note 

1. This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore  investor who 
appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody. 
2. The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 

(1) The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to 
sign the proxy form on the shareholder's behalf; and 

(2) A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business. 
3. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for 

any more than one proxy in order to split votes. 
4. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors. 
5. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy 

may use the Annex to the Proxy Form C.  



ใบประจ าต่อแบบพิมพห์นังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Annex to the Proxy (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพฤหสับดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น 

At the 2022  Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 27 January 2022 at 9:30 hrs. via 
Electronic Media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 วาระที่…………เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
      Agenda           Subject 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

    เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง 
         Approve                    Disapprove                                Abstain  

 วาระที่…………เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
      Agenda           Subject 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

    เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
        Approve                     Disapprove                             Abstain  

วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ (ต่อ)   
Agenda 7 Consideration and approval of the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation 

(continued) 

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………………… 
Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 Approve Disapprove                         Abstain                        

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………………… 

Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 Approve Disapprove                   Abstain                        



ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………..……… 

Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove                         Abstain                        

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………………… 

Director’s name 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 Approve Disapprove                    Abstain 

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………………… 
Director’s name 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 Approve Disapprove                        Abstain 
 
 
 
 

 
 

 


