
 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 

ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1. กรณีทีผู่้ถือหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ให้ด ำเนินกำร ดงันี ้

1.1 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมเอกสำรสิ่งที่ 
ส่งมำด้วยล ำดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2565 ให้ครบถ้วน โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งขอให้ท่ำนระบุอีเมล (E-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำนให้ชัดเจน เพื่อบริษัทจะได้
จัดส่งชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับให้ท่ำนเข้ำใช้โปรแกรมกำรประชุมสำมญั 
ผู้ ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1.2 จดัเตรียมเอกสำรกำรยืนยนัตวัตน ดงันี ้

ก. ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดำ 

1) ผู้ ถือหุ้นที่มีสญัชำติไทย 

• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง หรือ 

• ใบขบัขี่ โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง หรือ 

• บตัรข้ำรำชกำร โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงประเทศ 

• ส ำเนำหนงัสือเดินทำง โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ข. ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

1) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

• หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีที่เป็นชำวต่ำงประเทศ)  
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจหรือ
มอบฉนัทะให้ผู้ใดเข้ำร่วมประชมุแทน โดยกรรมกำรนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีที่เป็นชำวต่ำงประเทศ) ของ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบฉันทะ (กรณีที่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย
ตนเอง) โดยผู้ รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบฉนัทะนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 

• หนงัสือรับรองนิติบคุคล 



 

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีที่ เป็นชำวต่ำงประเทศ)  
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองหรือลงนำมมอบอ ำนำจหรือ
มอบฉนัทะให้ผู้ใดเข้ำร่วมประชมุแทน โดยกรรมกำรนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีที่เป็นชำวต่ำงประเทศ) ของ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบฉันทะ (กรณีที่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย
ตนเอง) โดยผู้ รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบฉนัทะนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

1.3 จัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสำรกำรยืนยนั
ตวัตนตำมข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้แก่บริษัทภำยในวนัที่ 20 มกรำคม 2565 ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้

1) ช่องทำงอีเมล (E-mail):  jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com 
2) ช่องทำงไปรษณีย์:  สว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน)  
  เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก 
  แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

1.4 เมื่อบริษัทได้รับเอกสำรตำมข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จำกผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยัน
สิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม โดยหำกเอกสำรครบถ้วนถูกต้องและท่ำนมีรำยชื่อเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำร  
เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2565 (Record Date) ตำมที่บริษัทได้ก ำหนดไว้เมื่อวันที่   
3 ธันวำคม 2564 บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่ำน (Password) พร้อม Weblink ในกำร
เข้ำสูร่ะบบกำรประชมุ E-AGM ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ขอควำมกรุณำผู้ ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหสัผ่ำน (Password) ของท่ำนแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม เนื่องจำกผู้ ถือหุ้นของบริษัทห รือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเท่ำนัน้ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชมุ ทัง้นี ้กำรให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่ำน (Password) 
แก่บคุคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้ำร่วมประชมุอำจท ำให้ผู้นัน้มีควำมรับผิดตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องได้ 

 กรณีที่ชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่ำน (Password) ของผู้ ถือหุ้นสญูหำย หรือยงัไม่ได้รับภำยในวันที่ 
25 มกรำคม 2565 กรุณำติดต่อบริษัททนัทีที่ฝ่ำยลกูค้ำสมัพนัธ์ บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) หมำยเลข
โทรศพัท์ 02-975-5585 หรือทำงอีเมล (E-mail) jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com  

1.5 บริษัทจะจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทำงอีเมลไปพร้อมกับ 
ชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนดังกล่ำว 
โดยละเอียด 

 ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมลว่งหน้ำ 2 ชัว่โมงก่อนเร่ิมกำรประชุม และจะเร่ิม
กำรถ่ำยทอดสดกำรประชมุในเวลำ 09.30 น. 

1.6 ส ำหรับกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได้โดย
ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใด ๆ 
ระบบจะนบัคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ 
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1.7 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่ำงกำร
ประชุม กรุณำติดต่อบริษัททนัทีที่ฝ่ำยลกูค้ำสมัพนัธ์ บริษัท เสริมสขุ จ ำกัด (มหำชน) หมำยเลขโทรศพัท์ 
02-975-5585 หรือสำมำรถติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำรระบบกำรประชุม E-AGM 
ของบริษัทก่อนกำรประชุม 2 ชั่วโมงหรือระหว่ำงกำรประชุมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 
080-008-7616 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ให้ด ำเนินกำร ดงันี ้

2.1 ด ำเนินกำรจดัเตรียมเอกสำรเช่นเดียวกนักบัข้อ 1.1 และข้อ 1.2 

2.2 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงนำมในใบมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่ให้ พร้อมติดอำกรจ ำนวน 20 บำท 

2.3 ผู้ รับมอบฉนัทะจดัเตรียมเอกสำรกำรยืนยนัตวัตน ดงันี ้

ก. ส ำหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็นบคุคลธรรมดำ 

1) ผู้ รับมอบฉนัทะที่มีสญัชำติไทย 

• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง หรือ 

• ใบขบัขี่ โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง หรือ 

• บตัรข้ำรำชกำร โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) ผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็นชำวต่ำงประเทศ 

• ส ำเนำหนงัสือเดินทำง โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ข. ส ำหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็นนิติบคุคล 

1) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

• หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีที่เป็นชำวต่ำงประเทศ) ของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของผู้ รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองหรือลงนำม  
มอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมในนำมผู้ รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล โดย
กรรมกำรนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีที่เป็นชำวต่ำงประเทศ)  ของ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจ (กรณีที่กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจของผู้ รับมอบฉันทะไม่ได้เข้ำร่วมประชุม 
ด้วยตนเอง) โดยผู้ รับมอบอ ำนำจนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

  



 

2) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ  

• หนงัสือรับรองนิติบคุคล 

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีที่เป็นชำวต่ำงประเทศ) ของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของผู้ รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองหรือลงนำม 
มอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมในนำมผู้ รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล โดย
กรรมกำรนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีที่เป็นชำวต่ำงประเทศ)  ของ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจ (กรณีที่กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจของผู้ รับมอบฉันทะไม่ได้เข้ำร่วมประชุม  
ด้วยตนเอง) โดยผู้ รับมอบอ ำนำจนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ในกำรมอบฉันทะนัน้ หำกผู้ ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมแทน  
ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้แก่กรรมกำรอิสระได้ตำมรำยชื่อ ดงันี ้

• ศำสตรำจำรย์ ดร. คณุหญิงสชุำดำ กีระนนัทน์ 

• ศำสตรำจำรย์พิเศษ เรวตั ฉ ่ำเฉลิม 

• นำงศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ 

• นำยปรำโมทย์ พรประภำ 
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรสิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 5 ของหนงัสือเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 

2565) อนึ่ง กรรมกำรอิสระไม่มีสว่นได้เสียพิเศษใด ๆ ในทกุวำระกำรประชมุ 

2.4 ผู้ รับมอบฉันทะหรือผู้ ถือหุ้ นจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) ใบมอบฉันทะ เอกสำรกำรยืนยันตัวตนของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะตำมข้อ 1.1 ข้อ 1.2  
ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้แก่บริษัทภำยในวนัที่ 20 มกรำคม 2565 ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้

1)  ช่องทำงอีเมล (E-mail): jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com 
2) ช่องทำงไปรษณีย์: สว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 
  เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก 
  แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

3. ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการส่งค าถามหรือค าแนะน าที่เก่ียวข้องกับวำระกำร
ประชมุ หรือธุรกิจของบริษัท มีดงันี ้

3.1 ในระหว่ำงกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม
สำมำรถสง่ค ำถำมหรือค ำแนะน ำได้ผ่ำนโปรแกรมระบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

3.2 ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่ค ำถำมหรือค ำแนะน ำลว่งหน้ำให้แก่บริษัทได้ก่อนวนัประชมุผ่ำนช่องทำง ดงันี  ้
1) ช่องทำงอีเมล (E-mail): jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com 
2) ช่องทำงไปรษณีย์: สว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน)  

mailto:jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com
mailto:jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com


 

  เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก 
  แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  

 
 

 


