สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 8
ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
1. กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ ดำเนินกำร ดังนี ้
1.1 กรอกแบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย นส ำหรั บ กำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ตำมเอกสำรสิ่ ง ที่
ส่ง มำด้ วยล ำดับ ที่ 9 ของหนังสื อเชิ ญ ประชุม สำมัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ ำปี 2565 ให้ ครบถ้ วน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งขอให้ ท่ำนระบุอีเมล (E-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำนให้ ชัดเจน เพื่อบริ ษัทจะได้
จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) สำหรับให้ ท่ำนเข้ ำใช้ โปรแกรมกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
1.2 จัดเตรี ยมเอกสำรกำรยืนยันตัวตน ดังนี ้
ก. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
1) ผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชำติไทย
• สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อ
• ใบขับขี่ โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อ
• บัตรข้ ำรำชกำร โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชำวต่ำงประเทศ
• สำเนำหนังสือเดินทำง โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง
ข. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
• หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์
• สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณี ที่เป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อลงนำมมอบอำนำจหรื อ
มอบฉันทะให้ ผ้ ใู ดเข้ ำร่วมประชุมแทน โดยกรรมกำรนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง
• ส ำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อหนังสื อเดินทำง (กรณี ที่ เป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของ
ผู้รับมอบอำนำจหรื อรั บมอบฉันทะ (กรณีที่กรรมกำรผู้มีอำนำจไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนำจหรื อรับมอบฉันทะนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง
2) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
• หนังสือรับรองนิติบคุ คล

• ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนหรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทำง (กรณี ที่ เ ป็ นชำวต่ ำ งประเทศ)
ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อลงนำมมอบอำนำจหรื อ
มอบฉันทะให้ ผ้ ใู ดเข้ ำร่วมประชุมแทน โดยกรรมกำรนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง
• ส ำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อหนังสื อเดินทำง (กรณี ที่ เป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของ
ผู้รับมอบอำนำจหรื อรั บมอบฉันทะ (กรณีที่กรรมกำรผู้มีอำนำจไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนำจหรื อรับมอบฉันทะนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง
1.3 จัดส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสำรกำรยืนยัน
ตัวตนตำมข้ อ 1.1 และข้ อ 1.2 ให้ แก่บริ ษัทภำยในวันที่ 20 มกรำคม 2565 ผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
1) ช่องทำงอีเมล (E-mail): jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com
2) ช่องทำงไปรษณีย์:
ส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
1.4 เมื่อบริ ษัทได้ รับเอกสำรตำมข้ อ 1.1 และข้ อ 1.2 จำกผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยัน
สิทธิกำรเข้ ำร่ วมประชุม โดยหำกเอกสำรครบถ้ วนถูกต้ องและท่ำนมีรำยชื่อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำร
เข้ ำร่ ว มประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2565 (Record Date) ตำมที่ บ ริ ษั ท ได้ ก ำหนดไว้ เมื่ อ วั น ที่
3 ธันวำคม 2564 บริ ษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) พร้ อม Weblink ในกำร
เข้ ำสูร่ ะบบกำรประชุม E-AGM ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้ ขอควำมกรุณำผู้ถือหุ้นงดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password) ของท่ำนแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิเข้ ำร่ วมประชุม เนื่องจำกผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะเท่ำนันที
้ ่มีสิทธิเข้ ำร่วมประชุม ทังนี
้ ้ กำรให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password)
แก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้ ำร่วมประชุมอำจทำให้ ผ้ นู นมี
ั ้ ควำมรับผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องได้
กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของผู้ถือหุ้นสูญหำย หรื อยังไม่ได้ รับภำยในวันที่
25 มกรำคม 2565 กรุณำติดต่อบริ ษัททันทีที่ฝ่ำยลูกค้ ำสัมพันธ์ บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) หมำยเลข
โทรศัพท์ 02-975-5585 หรื อทำงอีเมล (E-mail) jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com
1.5 บริ ษัทจะจัดส่งไฟล์คู่มือวิธี กำรใช้ งำนระบบกำรประชุม E-AGM ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทำงอีเมลไปพร้ อมกับ
ชื่ อผู้ใ ช้ (Username) และรหัส ผ่ ำน (Password) โดยขอให้ ผ้ ูถื อหุ้น ศึก ษำคู่มือวิ ธี ก ำรใช้ งำนดัง กล่ ำ ว
โดยละเอียด
ทังนี
้ ้ ระบบจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ ำร่วมประชุมล่วงหน้ ำ 2 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มกำรประชุม และจะเริ่ ม
กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมในเวลำ 09.30 น.
1.6 ส ำหรั บ กำรลงคะแนนระหว่ ำงกำรประชุม E-AGM ผู้ถื อหุ้น สำมำรถลงคะแนนในแต่ล ะวำระได้ โ ดย
ลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ ว ย” หรื อ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนสำหรับวำระใด ๆ
ระบบจะนับคะแนนของท่ำนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ

1.7 กรณีที่ผ้ ูถือหุ้นประสบปั ญหำทำงด้ ำนเทคนิคในกำรใช้ ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อนหรื อระหว่ำงกำร
ประชุม กรุ ณำติดต่อบริ ษัททันทีที่ฝ่ำยลูกค้ ำสัมพันธ์ บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) หมำยเลขโทรศัพท์
02-975-5585 หรื อสำมำรถติดต่อบริ ษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ กำรระบบกำรประชุม E-AGM
ของบริ ษัทก่อนกำรประชุม 2 ชั่วโมงหรื อระหว่ำงกำรประชุมได้ ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรื อ
080-008-7616
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ให้ ดำเนินกำร ดังนี ้
2.1 ดำเนินกำรจัดเตรี ยมเอกสำรเช่นเดียวกันกับข้ อ 1.1 และข้ อ 1.2
2.2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงนำมในใบมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ พร้ อมติดอำกรจำนวน 20 บำท
2.3 ผู้รับมอบฉันทะจัดเตรี ยมเอกสำรกำรยืนยันตัวตน ดังนี ้
ก. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
1) ผู้รับมอบฉันทะที่มีสญ
ั ชำติไทย
• สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อ
• ใบขับขี่ โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อ
• บัตรข้ ำรำชกำร โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) ผู้รับมอบฉันทะที่เป็ นชำวต่ำงประเทศ
• สำเนำหนังสือเดินทำง โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง
ข. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็ นนิติบคุ คล
1) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
• หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์
• ส ำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อหนังสื อเดินทำง (กรณี ที่ เป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของผู้รับมอบฉันทะที่เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อลงนำม
มอบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ในนำมผู้ รั บ มอบฉั น ทะซึ่ ง เป็ นนิ ติ บุ ค คล โดย
กรรมกำรนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง
• ส ำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อหนังสื อเดินทำง (กรณี ที่ เป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของ
ผู้รั บ มอบอำนำจ (กรณี ที่ ก รรมกำรผู้มีอำนำจของผู้รั บ มอบฉัน ทะไม่ไ ด้ เข้ ำร่ ว มประ ชุ ม
ด้ วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนำจนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง

2) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
• หนังสือรับรองนิติบคุ คล
• ส ำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อหนังสื อเดินทำง (กรณี ที่ เป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของผู้รับมอบฉันทะที่เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อลงนำม
มอบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ในนำมผู้ รั บ มอบฉั น ทะซึ่ ง เป็ นนิ ติ บุ ค คล โดย
กรรมกำรนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง
• ส ำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อหนังสื อเดินทำง (กรณี ที่ เป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของ
ผู้รั บ มอบอำนำจ (กรณี ที่ ก รรมกำรผู้มีอำนำจของผู้รั บ มอบฉัน ทะไม่ไ ด้ เข้ ำร่ ว มประชุ ม
ด้ วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนำจนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง
ในกำรมอบฉันทะนัน้ หำกผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทเข้ ำร่ วมประชุมแทน
ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ แก่กรรมกำรอิสระได้ ตำมรำยชื่อ ดังนี ้
• ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิงสุชำดำ กีระนันทน์
• ศำสตรำจำรย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
• นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
• นำยปรำโมทย์ พรประภำ
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565) อนึ่ง กรรมกำรอิสระไม่มีสว่ นได้ เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวำระกำรประชุม
2.4 ผู้ รั บ มอบฉั น ทะหรื อ ผู้ถื อ หุ้ น จัด ส่ งแบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย นส ำหรั บ กำรประชุ มผ่ ำ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-AGM) ใบมอบฉันทะ เอกสำรกำรยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้ นและผู้รับมอบฉันทะตำมข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2
ข้ อ 2.2 และข้ อ 2.3 ให้ แก่บริ ษัทภำยในวันที่ 20 มกรำคม 2565 ผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
1) ช่องทำงอีเมล (E-mail): jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com
2) ช่องทำงไปรษณีย์:
ส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
3. ช่องทางสาหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการส่งคาถามหรือคาแนะนาที่เกี่ยวข้ องกับวำระกำร
ประชุม หรื อธุรกิจของบริ ษัท มีดงั นี ้
3.1 ในระหว่ำงกำรประชุมผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ ำร่ วมประชุม
สำมำรถส่งคำถำมหรื อคำแนะนำได้ ผ่ำนโปรแกรมระบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3.2 ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งคำถำมหรื อคำแนะนำล่วงหน้ ำให้ แก่บริ ษัทได้ ก่อนวันประชุมผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
1) ช่องทำงอีเมล (E-mail): jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com
2) ช่องทำงไปรษณีย์:
ส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)

เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

