สิ่งที่สงมาดวย 4/Enclosure 4
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholder’s Registration No.

(1)

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

(2)

เปนผูถือหุนของ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited,
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
ดังนี้
holding a total number of
as follows:
หุนสามัญ
ordinary share
หุนบุริมสิทธิ
Preferred share

(3)

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
Duty Stamp 20B
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

shares and having voting rights equivalent to

Vote(s),

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
share(s) having voting rights equivalent to
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
share(s) having voting rights equivalent to

เสียง
vote(s)
เสียง
vote(s)

หุน

ขอมอบฉันทะให
(สามารถมอบฉันทะใหกรรมการหรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ )
hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company’s directors or independent
directors of which details are attached with this proxy form)
(1)….…..………………………………………………….……………..…………………อายุ……….....……...ป
Age
Years
อยูบานเลขที่…………………………………ถนน………………………………ตําบล/แขวง………………………..
Residing at No.
Road
Subdistrict
อําเภอ/เขต……………..…………...……….จังหวัด………...………………….รหัสไปรษณีย………..………หรือ
District
Province
Postal code
or
(2) ….…..………………………………………………….……………..…………………อายุ……….....……..ป
Age
Years
อยูบานเลขที่…………………………………ถนน………………………………ตําบล/แขวง………………………..
Residing at No.
Road
Subdistrict
อําเภอ/เขต……………..…………...……….จังหวัด………...………………….รหัสไปรษณีย………..………หรือ
District
Province
Postal code
or
(3)….…..………………………………………………….……………..…………………อายุ……….....……...ป
Age
Years
อยูบานเลขที่…………………………………ถนน………………………………ตําบล/แขวง………………………..
Residing at No.
Road
Subdistrict
อําเภอ/เขต……………..…………...……….จังหวัด………...………………….รหัสไปรษณีย………..…………….
District
Province
Postal code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอรด “หองซารอน เอ”
ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held
on April 29, 2013 at 10.00 hrs. at The Swissotel Le Concorde, “Salon A Room”, 2nd Floor, No. 204,
Rachadaphisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 or at any adjournment thereof to any other date, time and
venue.
ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555
Agenda item 1 To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.
1/2012, held on April 19, 2012


(ก)
(a)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all
respects as deemed appropriate.



(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2555
Agenda item 2 To acknowledge the Board of Directors’ Report on Year 2012 Operations
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
Agenda item 3 To consider and approve the Financial Statement for the fiscal year ended December 31,
2012


(ก)
(a)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all
respects as deemed appropriate.



(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสะสมที่จัดสรรแลว ในสวนของสํารองทั่วไป เปนกําไรสะสมที่
ยังมิไดจัดสรรจํานวนหนึ่ง
Agenda item 4 To consider and approve the appropriation of some appropriated retained
earnings in the general reserve to unappropriated retained earnings


(ก)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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(a)

The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all
respects as deemed appropriate.

(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและประกาศจายเงินปนผล
Agenda item 5 To consider and approve the profit appropriation and declaration of dividend payment


(ก)
(a)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all
respects as deemed appropriate.



(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการ
Agenda item 6 To consider and approve the remuneration of the Board members


(ก)
(a)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all
respects as deemed appropriate.



(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
Agenda item 6 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those retiring by
rotation


(ก)
(a)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all
respects as deemed appropriate.
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(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:



การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole



การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for an individual nominee
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

นายสุจินต หวั่งหลี
Mr. Suchin Wanglee
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
นายสมชาย บุลสุข
Mr. Somchai Bulsook
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
นายโชติพัฒน พีชานนท
Mr. Chotiphat Bijananda
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข
Mr. Dhitivute Bulsook
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556
Agenda item 8 To consider and approve the appointment of the auditor and determine the auditor’s
remuneration for fiscal year 2013


(ก)
(a)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all
respects as deemed appropriate.
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(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 9
กิจการอื่นๆ (ถามี)
Agenda item 9 Other business (if any)


(ก)
(a)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all
respects as deemed appropriate.



(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
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.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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.
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ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ
Signed
Grantor
(…………………………………….…………)
ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(………………………………………………)
ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(………………………………………………)
ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(………………………………………………)
หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในในประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 election 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.
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอรด “หองซารอน เอ” ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held on April 29, 2013 at 10.00 hrs.
at The Swissotel Le Concorde, “Salon A Room”, 2nd Floor, No. 204, Rachadaphisek Road, Huay Khwang,
Bangkok 10310 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.
 วาระที่……………………เรื่อง………………………………………….………………………………..………………
Agenda
Subject
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่……………………เรื่อง………………………………………….………………………………..………………
Agenda
Subject
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่……………………เรื่อง………………………………………….………………………………..………………
Agenda
Subject
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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 วาระที่ 7
Agenda Item 7

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ (ตอ)
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those
retiring by rotation (continued)

ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………………………
Director’s name
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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ขอมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน
Name list and Details of Directors and Independent Directors
(ประวัติกรรมการแสดงไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ หนา 53-65)
(Biography of Directors are detailed in the Annual Report page 53-65)
1. นาย โพธิพงษ ล่ําซํา
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ 78 ป
Mr. Photipong Lamsam
Chairman and Independent Director
Age 78 Years
อยูบานเลขที่ 12/2 ซ. พรอมศรี 2 ถนนสุขุมวิท (39) แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 12/2 Soi Promsri 2 , Sukhumvit (39) Road, North Kloongton sub-district, Wattana district,
Bangkok Metropolis
กรรมการทานนี้ไมมีสวนไดเสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน
จากตําแหนงตามวาระ
This director is NOT a connected person in Agenda 7, “To consider and approve the appointment of
directors in replacement of those retiring by rotation”.
2. ศาสตราจารย ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 66 ป
Professor Dr. Khun Ying Suchada Kiranandana Chairman of Audit Committee and Independent Director
Age 66 Years
อยูบานเลขที่ 8 ซ. ประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ แขวง ชองนนทรี เขต ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 8 Soi Prasartsuk , Yenarkard Road, Chongnonsee sub-district, Yannawa district,
Bangkok Metropolis
กรรมการทานนี้ไมมีสวนไดเสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน
จากตําแหนงตามวาระ
This director is NOT a connected person in Agenda 7, “To consider and approve the appointment of
directors in replacement of those retiring by rotation”.
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