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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

 
เขียนท่ี........................................................................... 
Written at 
วนัท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

                    Date         Month  Year 
 

(1) ขา้พเจา้................................................................................................  สญัชาติ................................. 
I/We                  Nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี..................................................ถนน............................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.         Road                         Sub-District 
อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์.......................... 
District      Province           Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)   
As a shareholder of Sermsuk Public Company Limited,  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................เสียง 
holding a total number of            share(s)  and having  voting rights equivalent to           vote(s) 
  หุน้สามญั..................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................เสียง 
                       ordinary share               share(s) and having voting rights equivalent to             vote(s) 
  หุน้บรุิมสิทธิ..............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................เสียง 
                       preferred share               share(s) and having voting rights equivalent to             vote(s) 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       Here by appoint 

  (1) ชื่อ .................................................................................................... อาย.ุ..................... ปี 
       Name                           Age                    Year 
อยู่บา้นเลขท่ี.........................................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง................................ 
Residing/located at No.   Road         Sub-District 
อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์.....................  หรือ 
District     Province         Postal Code       or 

  (2) ชื่อ .................................................................................................... อาย.ุ..................... ปี 
       Name                           Age                    Year 
อยู่บา้นเลขท่ี.........................................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง................................ 
Residing/located at No.   Road         Sub-District 
อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์.....................  หรือ 
District     Province         Postal Code       or 
 
 



 
 
  (3) ชื่อ .................................................................................................... อาย.ุ..................... ปี 
       Name                           Age                    Year 
อยู่บา้นเลขท่ี.........................................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง................................ 
Residing/located at No.   Road         Sub-District 
อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์.....................   
District     Province         Postal Code        

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวันพุธท่ี 25 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งแอทธินี คริสตัล ฮอลล ์เอ (ชั้น 3  
ฝ่ังแอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่น    
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of 
Shareholders to be held on Wednesday, 25 January 2023 at 9:30 hrs at Athenee Crystal Hall A, (Level 3, Athenee 
Tower), The Athenee Hotel Bangkok, a Luxury Collection Hotel, 61 Wireless Road (Witthayu), Lumphini, 
Pathumwan, Bangkok and via Electronic Media (Hybrid Meeting) or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue. 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in 
every respects. 
 

ลงชื่อ…………………………..…………………ผูม้อบฉนัทะ 
                   Signed              Grantor      
                                                       (…………..………………………………) 

    ลงชื่อ …………….……………..………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                      Signed              Proxy 
                                                       (…………..………………………………) 

    ลงชื่อ …………………………..………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                      Signed                            Proxy 
                                                       (…………..………………………………) 

      ลงชื่อ …………………………..………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       Signed              Proxy 
                                                        (…………..………………………………) 

 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 


