สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 / Attachment 4
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เขียนที่...........................................................................
Written at
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า................................................................................................ สัญชาติ.................................
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.......................................
Residing at No.
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต............................................................ จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์...........................
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
As a shareholder of Sermsuk Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม .................................. หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.........................เสียง
holding a total number of
share(s) and having voting rights equivalent to
vote(s)
หุ้นสามัญ..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.........................เสียง
ordinary share
share(s) and having voting rights equivalent to
vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.........................เสียง
preferred share
share(s) and having voting rights equivalent to
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให้
Here by appoint
(1) ชื่อ .................................................................................................... อายุ...................... ปี
Name
Age
Year
อยู่บ้านเลขที่.........................................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................
Residing/located at No.
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์...................... หรื อ
District
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ .................................................................................................... อายุ...................... ปี
Name
Age
Year
อยู่บ้านเลขที่.........................................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................
Residing/located at No.
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์...................... หรื อ
District
Province
Postal Code
or

(3) ชื่อ .................................................................................................... อายุ...................... ปี
Name
Age
Year
อยู่บ้านเลขที่.........................................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................
Residing/located at No.
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์......................
District
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ บี
(ชัน้ 3 ฝั่ ง แอทธินี ทาวเวอร์ ) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อ ก, อะ ลัก ซ์ชูรี คอลเล็ค ชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิท ยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2020 Annual General Meeting of
Shareholders to be held on Thursday, 30 January 2020 at 9:30 hrs. at Athenee Crystal Hall B, (Level 3, Athenee
Tower), The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in
every respects.
ลงชื่อ…………………………..…………………ผู้มอบฉันทะ
Signed
Grantor
(…………..………………………………)
ลงชื่อ …………….……………..………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(…………..………………………………)
ลงชื่อ …………………………..………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(…………..………………………………)
ลงชื่อ …………………………..………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(…………..………………………………)

หมายเหตุ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม อบฉั น ทะจะต้ อ งมอบฉั น ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ นผู้ เข้ าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 / Attachment 4
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่
Written at

วันที่
เดือน
พ.ศ.
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า.…..………………………………………………….……………..………………………. สัญชาติ………………………………..
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ …………………………………………………………………………………………………………………………………
Address
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding a total number of
shares
and having voting rights equivalent to
vote(s), as follows:
หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Ordinary share share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Preferred share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี ้)
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)….…..………………………………………………….……………..…………………อายุ……….....………....ปี
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่………………………………….…ถนน………………………………ตาบล/แขวง……………………
Residing at No.
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต……………..…………...……….….จังหวัด………...………………….รหัสไปรษณีย์………..………..หรือ
District
Province
Postal code
or
(2)….…..………………………………………………….……………..…………………อายุ……….....………....ปี
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่………………………………….…ถนน………………………………ตาบล/แขวง……………………
Residing at No.
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต……………..…………...……….….จังหวัด………...………………….รหัสไปรษณีย์………..………..หรือ
District
Province
Postal code
or
(3)….…..………………………………………………….……………..…………………อายุ……….....………....ปี
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่………………………………….…ถนน………………………………ตาบล/แขวง……………………
Residing at No.
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต……………..…………...……….….จังหวัด………...………………….รหัสไปรษณีย์………..………..
District
Province
Postal code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
เวลา 9.30 น. ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ บี (ชัน้ 3 ฝั่ งแอทธินี ทาวเวอร์ ) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชรู ี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 January 2020
at 9.30 hrs. at Athenee Crystal Hall B, (Level 3, Athenee Tower), The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road
(Witthayu), Lumphini, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders convened on 8 January 2019


(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
To consider and acknowledge the Company’s business operation for the year ended 30 September 2019

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
To consider and approve the Financial Statements for the year ended 30 September 2019


(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 4
Agenda 4

Agenda 5

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2020


(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 5

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุ มัติการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บ ผล
ประกอบการสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
To consider and approve not to allocate the profit as legal reserve and approve dividend payments from the
operational results for the year ended 30 September 2019


(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

วาระที่ 7
Agenda 7

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Vote for all the nominated candidates as a whole
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
Vote for an individual candidate
(1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
Prof. Dr. Khunying Suchada Kiranandana
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่าเฉลิม
Prof. Rawat Chamchalerm
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(3) นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
Mr. Sakchai Thanaboonchai
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4) นางต้ องใจ ธนะชานันท์
Mrs. Tongjai Thanachanan
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
Mr. Lester Tan Teck Chuan
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Other business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้
ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ …………………………………….……… ผู้มอบฉันทะ
Signed
Grantor
(………………………………….…………)
ลงชื่อ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(……………………………………………)
ลงชื่อ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(……………………………………………)
ลงชื่อ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(……………………………………………)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในในประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจาต่ อแบบพิมพ์ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Annex to the Proxy (Form B.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 ณ. ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ บี (ชัน้ 3
ฝั่ งแอทธิ นี ทาวเวอร์ ) โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็ อก, อะ ลักซ์ ชูรี คอลเล็ค ชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 January 2020 at 9:30 hrs. at Athenee Crystal
Hall B, (Level 3, Athenee Tower), The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road (Witthayu), Lumpini,
Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
 วาระที…
่ …………………เรื่อง………………………………………….………………………………..………………
Agenda
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที…
่ …………………เรื่อง………………………………………….………………………………..………………
Agenda
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที…
่ …………………เรื่อง………………………………………….………………………………..………………
Agenda
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ (ต่ อ)
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation
(continued)
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………………………
Director’s name


เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 / Attachment 4
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
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…………………….……………….
วันที่............เดือน........ ..............พ.ศ.……….
Date Month
Year
.
(1) ข้ าพเจ้ า………………………………………………………………………………………..……………………………………
We
สานักงานตังอยู
้ ่เลขที่..................................... ถนน...................................... ตาบล/แขวง......……………………….……….
Residing at No
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต.................................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์………….…..............................
District
Province
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ………………………………………………………..….
in our capacity as the custodian for
ซึง่ เป็ นผู้ห้ นุ ของ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม............................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ............................. เสียง ดังนี ้
holding a total number of
shares and having voting right equivalent to
vote(s) as follows:
หุ้นสามัญ..................................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................เสียง
ordinary shares:
share(s) and having voting right equivalent to
vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................... เสียง
preferred shares:
share(s) and having voting right equivalent to
vote(s)
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ............................................................................................................อายุ..........................................................ปี
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน.......................................ตาบล/แขวง..................................................
Residing/located at No
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.........................................หรื อ
District
Province
Postal Code
or
(2) ............................................................................................................อายุ..........................................................ปี
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน.......................................ตาบล/แขวง..................................................
Residing/located at No
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์................ .........................หรื อ
District
Province
Postal Code
or
(3) ............................................................................................................อายุ ..........................................................ปี
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน.......................................ตาบล/แขวง.......................................
Residing/located at No
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์ .........................................หรื อ
District
Province
Postal Code
or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ ผู้
ถื อ หุ้น ประจาปี 2563 ในวัน พฤหัส บดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้ อ งแอทธิ นี คริ ส ตัล ฮอลล์ บี (ชัน้ 3 ฝั่ งแอ
ทธินี ทาวเวอร์ ) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be
held on Thursday, 30 January 2020 at 9:30 hrs. at Athenee Crystal Hall B, (Level 3, Athenee Tower), The Athenee Hotel,
a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to
any other date, time and venue.
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders convened
on 8 January 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s business operation for the year ended 30 September 2019
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 30 September 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
Agenda 4 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5

พิจ ารณาอนุ มัติก ารงดจัด สรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มัติก ารจ่ า ยเงิน ปั นผล
สาหรั บผลประกอบการสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Agenda 5

วาระที่ 6
Agenda 6

วาระที่ 7
Agenda 7

To consider and approve not to allocate the profit as legal reserve and approve dividend payments
from the operational results for the year ended 30 September 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are due to retire
by rotation
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Vote for all the nominated candidates as a whole
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
Vote for an individual candidatrte
(1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
Prof. Dr. Khunying Suchada Kiranandana
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่าเฉลิม
Prof. Rawat Chamchalerm
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(3) นายศักดิช์ ยั ธนบุญชัย
Mr. Sakchai Thanaboonchai
 เห็นด้ วย
Approve

(4) นางต้ องใจ ธนะชานันท์
Mrs. Tongjai Thanachanan
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
Mr. Lester Tan Teck Chuan
 เห็นด้ วย
Approve
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 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Other business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as
deemed appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่ กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed..........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(........................................................)
ลงชื่อ/ Signed.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(........................................................)
ลงชื่อ/ Signed.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(........................................................)
ลงชื่อ/ Signed.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(........................................................)
หมายเหตุ
1. หนัง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ค. นี ใ้ ช้ เ ฉพาะกรณี ที่ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ป รากฏชื่ อ ในทะเบีย นเป็ นผู้ล งทุน ต่า งประเทศและแต่ง ตัง้
ให้ คัส โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือ หุ้นที่ มอบฉัน ทะจะต้ อ งมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ นผู้เข้ า ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่ สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีว าระที่จ ะพิจ ารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ร ะบุไว้ ข้ า งต้ น ผู้ม อบฉัน ทะสามารถระบุเ พิ่มเติมได้ ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจาต่ อแบบพิมพ์ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Annex to the Proxy (Form C.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล
ฮอลล์ บี (ชัน้ 3 ฝั่ งแอทธินี ทาวเวอร์ ) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อ ก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 January 2019 at 9:30 hrs.
at Athenee Crystal Hall B, (Level 3, Athenee Tower), The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless
Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
 วาระที่…………เรื่ อง………………………………………….………………………………..………………
Agenda
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่…………เรื่ อง………………………………………….………………………………..………………
Agenda
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ (ต่ อ)
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are due to retire
by rotation (continued)

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………………………………..………
Director’s name
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

