ที่ สนญ 3012 / 007 / 2564
12 มกราคม 2564
เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่ อง

แจ้ งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลีย่ นรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
เป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563-2564 ของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้ มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา
9.30 นาฬิกา ณ ห้ องแอทธิ นี คริ สตัล ฮอลล์ บี (ชัน้ 3 ฝั่ งแอทธินี ทาวเวอร์ ) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชรู ี
คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นัน้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหม่ พบว่ามีผ้ ตู ิดเชื ้อ
จานวนมากในประเทศไทยซึ่งกระจายเป็ นวงกว้ างในหลาย ๆ จังหวัด และมีแนวโน้ มการแพร่ ระบาดเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ซึง่ ภาครัฐได้ ออกประกาศมาตรการต่าง ๆ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการ
รวมตัวกันของคนหมูม่ าก เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ
ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีสว่ นร่วมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ที่จะถึงนี ้เป็ นอย่างยิ่ง บริ ษัท
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ด้ วยเหตุดงั กล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 จึงได้ มีมติอนุมตั ิ
ให้ เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กฎหมายกาหนด โดยให้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของ
บริ ษัทยังคงเป็ นวันเวลาที่กาหนดไว้ เดิม คือ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา และให้ มีระเบียบวาระการ
ประชุมเช่นเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วนัน้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมี อานาจภายใต้ข้อจากัดของกฎหมายในการพิ จารณาแก้ไข เพิ่ มเติ ม กาหนดวัน
เวลา สถานที ่ และรู ปแบบการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามสมควร

ทังนี
้ ้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริ ษัทขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรั บการเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่
ส่ งมาด้ วย 2 พร้ อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม มายังบริ ษัท ภายในวันที่ 21 มกราคม
2564 ที่ E-mail: jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com โดยเมื่อบริ ษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้ วพบว่า ผู้ถือหุ้น
นัน้ มีรายชื่อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 (Record Date) ตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 แล้ ว บริ ษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับการเข้ าใช้ โปรแกรมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ แจ้ งบริ ษัท ไว้ หากผู้ถือหุ้น ท่านใด
ไม่สะดวกที่จะเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้น ท่านนันสามารถมอบฉั
้
นทะให้ กรรมการอิส ระของบริ ษัท
เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยรายละเอียดและข้ อปฏิบัติสาหรับการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครัง้ นี ้เป็ น
ของบริ ษั ท ควิ ด แลบ จ ากัด ซึ่ง เป็ นผู้ให้ บ ริ การระบบควบคุม การประชุมที่ได้ รับ การรั บรองจากสานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
- ลงลายมือชื่อ (นายกฤษณ์ จุลพาณิชยกรรม)
เลขานุการบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อปฏิบัตสิ าหรั บการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
1. กรณีผ้ ูถือหุ้นมีความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ ดำเนินกำร ดังนี ้
1.1 ให้ ผ้ ูถือหุ้นกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรั บกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมำพร้ อมกับ
ข้ อปฏิบตั ินี ้ โดยขอให้ กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขอให้ ท่านระบุอีเมล (E-Mail) และหมายเลข
โทรศั พ ท์ มื อถื อของท่ า นให้ ชัดเจน เพื่ อบริ ษัทจะได้ จัดส่ง ชื่ อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password)
สำหรับให้ ท่ำนสำมำรถเข้ ำใช้ โปรแกรมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้
1.2 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดเตรี ยมเอกสำรกำรยืนยันตัวตน ดังนี ้
ก. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
(1) ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สัญ ชำติ ไ ทย ได้ แ ก่ ส ำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชน หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ บัต รข้ ำ รำชกำร
โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง
(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชำวต่ำงประเทศ ได้ แก่ สำเนำหนังสือเดินทำง โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง
ข. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ แก่ 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิ ชย์ 2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อ
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่ เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
หรื อลงนำมมอบอำนำจหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ใู ดเข้ ำร่ วมประชุมแทน โดยกรรมกำรนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำ
ถูกต้ อง 3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบ
อำนำจ (กรณี กรรมกำรผู้มีอำนำจไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนำจนัน้ ลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ อง
(2) นิ ติบุคคลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ำงประเทศ ได้ แ ก่ 1. หนังสื อรั บ รองนิ ติบุคคล 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรื อหนังสือเดินทำง (กรณี เป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่เข้ ำร่ วม
ประชุมด้ วยตนเองหรื อลงนำมมอบอำนำจหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูใดเข้ ำร่ วมประชุมแทน 3. สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนหรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบอำนำจหรื อรั บมอบ
ฉันทะ (กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง)
1.3 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสำรกำรยืนยัน
ตัวตนตำมข้ อ 1.1 และข้ อ 1.2 ให้ แก่บริ ษัทภำยในวันที่ 21 มกรำคม 2564 ผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
(1) ช่องทำง E-Mail:
(2) ช่องทำงไปรษณีย์:

jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com หรื อ
ส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
1.4 เมื่อบริ ษัทได้ รับเอกสำรตำมข้ อ 1.1 และข้ อ 1.2 จำกผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะทำกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยัน
สิทธิเข้ ำร่ วมประชุม โดยเมื่อเอกสำรครบถ้ วนถูกต้ องและท่ำนมี รำยชื่อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ตำมที่ บริ ษัทได้ กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563 บริ ษัทจะ

จัดส่งชื่ อผู้ใช้ (Username) และรหัส ผ่ำน (Password) พร้ อม Weblink ในกำรเข้ ำสู่ระบบกำรประชุม E-AGM
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ทัง้ นี ้ ขอควำมกรุ ณำผู้ถือหุ้นงดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัส ผ่ำน (Password) ของท่ำนแก่
บุคคลอื่นซึง่ ไม่มีสิทธิเข้ ำร่ วมประชุม เนื่องจำกผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อผู้รับมอบฉันทะเท่ำนันที
้ ่มีสิทธิร่วมประชุม
และกำรให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) แก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้ ำร่ วมประชุมอำจทำให้ ผ้ นู นั ้
มีควำมรับผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องได้
ทัง้ นี ้ หำกชื่ อผู้ใ ช้ (Username) และรหัส ผ่ ำน (Password) ของผู้ถื อหุ้น สูญ หำย หรื อยังไม่ไ ด้ รั บ ภำยในวันที่
26 มกรำคม 2564 กรุ ณำติดต่อบริ ษัท ทันที ที่ ฝ่ ำยลูกค้ ำสัมพันธ์ บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) หมำยเลข
โทรศัพท์ 02-975-5585 หรื อทำงอีเมล jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com
1.5 บริ ษัท จะจัดส่งไฟล์ คู่มือวิ ธีก ำรใช้ งำนระบบกำรประชุม E-AGM ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้น ทำงอีเมลไปพร้ อมกับชื่ อผู้ใช้
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษำคูม่ ือวิธีกำรใช้ งำนดังกล่ำวโดยละเอียด
ทัง้ นี ้ ระบบจะเปิ ดให้ ผ้ ูถือหุ้นลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุ มล่วงหน้ ำ 2 ชั่วโมงก่อนเริ่ มกำรประชุม และจะเริ่ มกำร
ถ่ำยทอดสดกำรประชุมในเวลำ 09.30 นำฬิกำ
1.6 สำหรั บกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้น สำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได้ โดยลงคะแนน
“เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนสำหรับวำระใด ๆ ระบบจะนับคะแนน
ของท่ำนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
1.7 กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นประสบปั ญหำทำงด้ ำนเทคนิคในกำรใช้ ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อนหรื อระหว่ำงกำรประชุม
กรุ ณำติดต่อบริ ษัททันทีที่ ฝ่ ำยลูกค้ ำสัมพันธ์ บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) หมำยเลขโทรศัพท์ 02-975-5585
หรื อสำมำรถติดต่อบริ ษัท ควิดแลบ จำกัด ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ กำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริ ษัทก่อนกำรประชุม
2 ชัว่ โมงหรื อระหว่ำงกำรประชุมได้ ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรื อ 080-008-7616
2. กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ น มี ค วามประสงค์ จ ะมอบฉั น ทะให้ ผ้ ู อื่ น เข้ า ร่ วมประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM)
ให้ ดำเนินกำร ดังนี ้
2.1 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นดำเนินกำรจัดเตรี ยมเอกสำรเช่นเดียวกันกับข้ อ 1.1 และ ข้ อ 1.2
2.2 ให้ ผ้ ูถื อหุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะลงนำมในใบมอบฉัน ทะที่ บ ริ ษัท ได้ จัดส่ งให้ พร้ อมติดอำกรจ ำนวน 20 บำท
(หำกมี)
2.3 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะจัดเตรี ยมเอกสำรกำรยืนยันตัวตน ดังนี ้

ก. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
(1) ผู้รับมอบฉันทะที่มีสญ
ั ชำติไทย ได้ แก่ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อใบขับขี่ หรื อบัตรข้ ำรำชกำร
โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง
(2) ผู้รับมอบฉันทะที่เป็ นชำวต่ำงประเทศ ได้ แก่ สำเนำหนังสือเดินทำง โดยรับรองสำเนำถูกต้ อง
ข. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็ นนิติบคุ คล
(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ แก่ 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิ ชย์ 2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อ
หนังสื อเดินทำง (กรณี เป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของผู้รับมอบฉันทะที่

เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อลงนำมมอบอำนำจให้ บุคคลอื่นเข้ ำร่ วมประชุมในนำมผู้รับมอบฉันทะซึง่
เป็ นนิ ติบุคคล โดยกรรมกำรนัน้ ลงนำมรั บรองสำเนำถูกต้ อง 3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อ
หนังสือเดินทำง (กรณี เป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบอำนำจ (กรณี กรรมกำรผู้มีอำนำจของผู้รับ
มอบฉันทะไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนำจนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง
(2) นิ ติบุคคลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ำงประเทศ ได้ แ ก่ 1. หนังสื อรั บ รองนิ ติบุคคล 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อลงนำมมอบอำนำจให้ บุ คคลอื่นเข้ ำร่ วมประชุมในนำมผู้รับมอบ
ฉันทะซึง่ เป็ นนิติบุคคล โดยกรรมกำรนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง 3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบอำนำจ (กรณีกรรมกำรผู้มีอำนำจของผู้รับ
มอบฉันทะไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนำจนันลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง
ในกำรมอบฉันทะนัน้ หำกผู้ถือหุ้นประสงค์ มอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัท เข้ ำร่ วมประชุ มแทน
ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ แก่กรรมกำรอิสระได้ ตำมรำยชื่อ ดังนี ้
- นำยสุจินต์ หวัง่ หลี
- ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิง สุชำดำ กีระนันทน์
- ศำสตรำจำรย์ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว) อนึง่ กรรมกำรอิสระไม่มีสว่ นได้ เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวำระกำรประชุม
2.4 ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหรื อผู้ถือหุ้นจัดส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรั บกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ใบมอบฉันทะ เอกสำรกำรยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตำมข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 ข้ อ 2.2 และข้ อ 2.3
ให้ แก่บริ ษัทภำยในวันที่ 21 มกรำคม 2564 ผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
(1) ช่องทำง E-Mail:
(2) ช่องทำงไปรษณีย์:

jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com หรื อ
งำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

3. ช่ องทางสาหรั บผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะในการส่ งคาถามหรื อคาแนะนาที่เกี่ยวข้ องกับวำระกำรประชุม
หรื อธุรกิจของบริ ษัท มีดงั นี ้
3.1 ในระหว่ำงกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ ำร่ วมประชุมสำมำรถส่ง
คำถำมหรื อคำแนะนำได้ ผ่ำนโปรแกรมระบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM
3.2 ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งคำถำมหรื อคำแนะนำล่วงหน้ ำให้ แก่บริ ษัทได้ ก่อนวันประชุมผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
(1) ช่องทำง E-Mail:
(2) ช่องทำงไปรษณีย์:

jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com หรื อ
ส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
แบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรั บการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่_

________________________

วันที่____เดือน ________พ.ศ.___
ข้ ำพเจ้ ำ__________________________________________________สัญชำติ ___________อยู่บ้ำนเลขที่_____
ถนน_____
_ ____ต ำบล/แขวง_____
___
_______อ ำเภอ/เขต____
__
จังหวัด_______________รหัสไปรษณีย์________________อีเมล (E-Mail)_____ _
_________________
โทรศัพท์มือถือ_______________
_________เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) โดย
ถือหุ้นจำนวนรวมทังสิ
้ ้น_
___________หุ้น
ข้ ำพเจ้ ำขอยืนยันกำรเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่
28 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 นำฬิกำ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงขอควำมกรุ ณำบริ ษัทส่ง Weblink สำหรับเข้ ำ
ร่ วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้ อมชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) มำยังอีเมล (E-Mail)
ของข้ ำพเจ้ ำดังกล่ำวข้ ำงต้ นด้ วย

ลงชื่อ____________________________ผู้ถือหุ้น
(
)
ลงชื่อ____________________________ผู้ถือหุ้น
(
)

หมายเหตุ สาคัญ : โปรดดาเนิ นการจั ดส่ งแบบฟอร์ มลงทะเบียนส าหรั บ การประชุ ม ผ่ า นสื่ ออิเล็ กทรอนิ ก ส์
(E-AGM) ฉบับนี ้ ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อให้ บริ ษัทใช้ ในการ
ตรวจสอบสิทธิการเข้ าร่ วมประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ให้ แก่ บริ ษัท ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564
ผ่ านช่ องทาง ดังนี ้
1. ช่องทำง E-Mail : jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com หรื อ
2. ช่องทำงไปรษณีย์ : ส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

