
 

 ที่ สนญ 3012 / 007 / 2564  
 

12 มกราคม 2564  
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

เร่ือง  แจ้งยกเลกิสถานท่ีประชมุและเปลีย่นรูปแบบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564             
 เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

 
ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563-2564 ของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 
9.30 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชัน้ 3 ฝ่ังแอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชรีู 
คอลเลค็ชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร นัน้  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหม่ พบว่ามีผู้ติดเชือ้
จ านวนมากในประเทศไทยซึ่งกระจายเป็นวงกว้างในหลาย ๆ จังหวดั และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง             
ซึง่ภาครัฐได้ออกประกาศมาตรการตา่ง ๆ  และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการระมดัระวงัการจดักิจกรรมที่มีลกัษณะเป็นการ
รวมตวักนัของคนหมูม่าก เพื่อป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรคดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทมีความตระหนกัและหว่งใยตอ่สขุภาพ
ตลอดจนความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีสว่นร่วมในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ที่จะถึงนีเ้ป็นอยา่งยิ่ง บริษัท
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรคดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด  

ด้วยเหตดุงักลา่ว ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2564 จึงได้มีมติอนมุตัิ
ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ตามหลกัเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายก าหนด โดยให้การจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของ
บริษัทยงัคงเป็นวนัเวลาที่ก าหนดไว้เดิม คือ วนัพฤหสับดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา และให้มีระเบียบวาระการ
ประชุมเช่นเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ ทัง้นี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจภายใต้ข้อจ ากดัของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพ่ิมเติม ก าหนดวนั 
เวลา สถานที ่และรูปแบบการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามสมควร  



ทัง้นี ้หากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดงักลา่ว บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่ งที่ 

ส่งมาด้วย 2 พร้อมเอกสารยืนยนัตวัตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ มายงับริษัท ภายในวนัท่ี 21 มกราคม 
2564 ที่ E-mail: jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com  โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดงักล่าวแล้วพบว่า ผู้ ถือหุ้น
นัน้ มีรายช่ือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้
เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 แล้ว บริษัทจะจดัสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password) ส าหรับการเข้าใช้โปรแกรมการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้ หากผู้ ถือหุ้นท่านใด          
ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท   
เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นแทนตนได้ โดยรายละเอียดและข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์         
(E-AGM) ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1 อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครัง้นีเ้ป็น     
ของบริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากส านักงานพัฒนาธุรกรรม          
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 - ลงลายมือช่ือ - 
(นายกฤษณ์ จลุพาณิชยกรรม) 

  เลขานกุารบริษัท 

 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ข้อปฏบิัตสิ าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ด ำเนินกำร ดงันี ้

1.1 ให้ผู้ ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมำพร้อมกับ 
ข้อปฏิบตัินี ้โดยขอให้กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงขอให้ท่านระบุอีเมล (E-Mail) และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพ่ือบริษัทจะได้จัดส่งช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) 
ส ำหรับให้ท่ำนสำมำรถเข้ำใช้โปรแกรมกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ 

1.2 ให้ผู้ ถือหุ้นจดัเตรียมเอกสำรกำรยืนยนัตวัตน ดงันี ้

ก. ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ 

(1) ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสัญชำติไทย  ได้แก่ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือใบขับข่ี หรือบัตรข้ำรำชกำร               
โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ ได้แก่ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ข. ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

(1) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ 1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  2. ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนหรือ
หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมท่ีเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง
หรือลงนำมมอบอ ำนำจหรือมอบฉนัทะให้ผู้ ใดเข้ำร่วมประชมุแทน โดยกรรมกำรนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
อ ำนำจ (กรณีกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง)  โดยผู้ รับมอบอ ำนำจนัน้ลงนำม
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

(2) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ ได้แก่ 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมท่ีเข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเองหรือลงนำมมอบอ ำนำจหรือมอบฉันทะให้ผู้ ใดเข้ำร่วมประชุมแทน 3. ส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้ รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบ
ฉนัทะ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง)  

1.3 ให้ผู้ ถือหุ้นจดัสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสำรกำรยืนยนั
ตวัตนตำมข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้แก่บริษัทภำยในวนัท่ี 21 มกรำคม 2564 ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้

(1)  ช่องทำง E-Mail:  jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com หรือ 
(2) ช่องทำงไปรษณีย์:  สว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

    เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก  
    แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  

1.4 เมื่อบริษัทได้รับเอกสำรตำมข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จำกผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะท ำกำรตรวจสอบเอกสำรเพ่ือยืนยนั
สิทธิเข้ำร่วมประชุม โดยเมื่อเอกสำรครบถ้วนถูกต้องและท่ำนมีรำยช่ือเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุ
สำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2564 (Record Date) ตำมท่ีบริษัทได้ก ำหนดไว้เมื่อวันท่ี 4 ธันวำคม 2563 บริษัทจะ



จัดส่งช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) พร้อม Weblink ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-AGM 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้ขอควำมกรุณำผู้ ถือหุ้ นงดให้ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของท่ำนแก่
บุคคลอื่นซึง่ไม่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม เน่ืองจำกผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือผู้ รับมอบฉันทะเท่ำนัน้ท่ีมีสิทธิร่วมประชุม 
และกำรให้ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่ำน (Password) แก่บคุคลอื่นที่ไมม่ีสิทธิเข้ำร่วมประชมุอำจท ำให้ผู้นัน้
มีควำมรับผิดตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องได้ 

ทัง้นี ้หำกช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของผู้ ถือหุ้ นสูญหำย หรือยังไม่ได้รับภำยในวันท่ี  
26 มกรำคม 2564 กรุณำติดต่อบริษัททันทีท่ี ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) หมำยเลข
โทรศพัท์ 02-975-5585 หรือทำงอีเมล jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com 

1.5 บริษัทจะจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทำงอีเมลไปพร้อมกับช่ือผู้ ใช้ 
(Username) และรหสัผ่ำน (Password) โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษำคูม่ือวิธีกำรใช้งำนดงักลำ่วโดยละเอียด  

ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 2 ชั่วโมงก่อนเร่ิมกำรประชุม และจะเร่ิมกำร
ถ่ำยทอดสดกำรประชมุในเวลำ 09.30 นำฬิกำ 

1.6 ส ำหรับกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได้โดยลงคะแนน  
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนน
ของท่ำนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ  

1.7 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่ำงกำรประชุม 
กรุณำติดต่อบริษัททนัทีท่ี ฝ่ำยลกูค้ำสมัพนัธ์ บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) หมำยเลขโทรศพัท์ 02-975-5585 
หรือสำมำรถติดตอ่บริษัท ควิดแลบ จ ำกดั ซึง่เป็นผู้ให้บริกำรระบบกำรประชมุ E-AGM ของบริษัทก่อนกำรประชมุ 
2 ชัว่โมงหรือระหวำ่งกำรประชมุได้ท่ีหมำยเลขโทรศพัท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616  

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ให้ด ำเนินกำร ดงันี ้

2.1 ให้ผู้ ถือหุ้นด ำเนินกำรจดัเตรียมเอกสำรเช่นเดียวกนักบัข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2  

2.2 ให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะลงนำมในใบมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จัดส่งให้ พร้อมติดอำกรจ ำนวน 20 บำท  
(หำกมี) 

2.3 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะจดัเตรียมเอกสำรกำรยืนยนัตวัตน ดงันี ้ 

ก. ส ำหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ 

(1) ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสญัชำติไทย ได้แก่ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือใบขบัข่ี หรือบตัรข้ำรำชกำร               
โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(2) ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ ได้แก่ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง โดยรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ข. ส ำหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเป็นนิติบคุคล 

(1) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ 1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  2. ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนหรือ
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมของผู้ รับมอบฉันทะท่ี 



เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองหรือลงนำมมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชมุในนำมผู้ รับมอบฉันทะซึง่
เป็นนิติบุคคล โดยกรรมกำรนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้ รับมอบอ ำนำจ  (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของผู้ รับ
มอบฉนัทะไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง) โดยผู้ รับมอบอ ำนำจนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(2) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ ได้แก่ 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของผู้ รับมอบ
ฉันทะท่ีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองหรือลงนำมมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมในนำมผู้ รับมอบ
ฉันทะซึง่เป็นนิติบุคคล โดยกรรมกำรนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน
หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอ ำนำจ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของผู้ รับ
มอบฉนัทะไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง) โดยผู้ รับมอบอ ำนำจนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ในกำรมอบฉันทะนัน้ หำกผู้ ถือหุ้ นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมแทน 
ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้แก่กรรมกำรอิสระได้ตำมรำยช่ือ ดงันี ้ 
- นำยสจิุนต์ หวัง่หลี 
- ศำสตรำจำรย์ ดร. คณุหญิง สชุำดำ กีระนนัทน์ 
- ศำสตรำจำรย์ เรวตั ฉ ่ำเฉลิม 
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 6 ของหนังสือเชิญประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2564 ท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว) อนึง่ กรรมกำรอิสระไมม่ีสว่นได้เสียพิเศษใด ๆ ในทกุวำระกำรประชมุ  

2.4 ให้ผู้ รับมอบฉันทะหรือผู้ ถือหุ้นจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM)  
ใบมอบฉันทะ เอกสำรกำรยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะตำมข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 
ให้แก่บริษัทภำยในวนัท่ี 21 มกรำคม 2564 ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้

(1)  ช่องทำง E-Mail:  jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com หรือ 
(2) ช่องทำงไปรษณีย์:  งำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

    เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก  
    แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  

3.  ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการส่งค าถามหรือค าแนะน าท่ีเก่ียวข้องกบัวำระกำรประชุม
หรือธุรกิจของบริษัท มีดงันี ้

3.1 ในระหว่ำงกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้ำร่วมประชุมสำมำรถส่ง
ค ำถำมหรือค ำแนะน ำได้ผ่ำนโปรแกรมระบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ E-AGM 

3.2 ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่ค ำถำมหรือค ำแนะน ำลว่งหน้ำให้แกบ่ริษัทได้ก่อนวนัประชมุผ่ำนช่องทำง ดงันี ้ 

(1)  ช่องทำง E-Mail:  jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com หรือ 
(2) ช่องทำงไปรษณีย์:  สว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

    เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก  
    แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 
      
 เขียนท่ี_  ________________________              
       
       วนัท่ี____เดือน ________พ.ศ.___  
 
 ข้ำพเจ้ำ__________________________________________________สญัชำติ ___________อยู่บ้ำนเลขท่ี_____            
ถนน_____                            _   ____ต ำบล /แขวง_____           ___           _______อ ำ เภอ / เขต____               __ 
จงัหวดั_______________รหสัไปรษณีย์________________อีเมล (E-Mail)_____  _                               _________________  
โทรศพัท์มือถือ_______________                  _________เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) โดย
ถือหุ้นจ ำนวนรวมทัง้สิน้_                                 ___________หุ้น  

 ข้ำพเจ้ำขอยืนยนักำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี                   
28 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 นำฬิกำ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงขอควำมกรุณำบริษัทสง่ Weblink ส ำหรับเข้ำ
ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) มำยังอีเมล (E-Mail) 
ของข้ำพเจ้ำดงักลำ่วข้ำงต้นด้วย  
 
 
       ลงช่ือ____________________________ผู้ ถือหุ้น  
                                                                                                   (                                                  )  
 
       ลงช่ือ____________________________ผู้ ถือหุ้น  
                                                                                                   (                                                  )  
 
 
 
หมายเหตุส าคัญ : โปรดด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
(E-AGM) ฉบับนี ้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อให้บริษัทใช้ในการ
ตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 
ผ่านช่องทาง ดังนี ้ 

1. ช่องทำง E-Mail :  jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com หรือ  
2. ช่องทำงไปรษณีย์ :  สว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

      เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก  
      แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  


