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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(แบบท่ัวไป) 

เลขทะเบยีนผู๎ถือหุ๎น...........................................................  เขียนที่ ................................................................................................ 

วันท่ี..................เดือน..........................................พ.ศ. ........................ 

(1) ข๎าพเจ๎า.......................................................................................สญัชาติ............................อยูํบา๎นเลขท่ี........................................... 

   ซอย...................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.................................... 

 จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 

(2)  เป็นผู๎ถือหุ๎นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ๎นจ านวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ๎น     และออกเสียงลงคะแนนไดเ๎ทํากับ.......................................เสียง ดังนี ้

หุ๎นสามญั..................................................................... หุ๎น     ออกเสียงลงคะแนนได๎เทํากับ..............................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให๎ (กรุณาเลือกข๎อใดข๎อหนึ่ง) 

      1.  ช่ือ...................................................................................อายุ.......................ปี อยูํบ๎านเลขท่ี............................................. 

 ถนน..................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.............................................. 

  จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์............................................หรือ 

   2.  นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล อายุ 66 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 100/404 หมูํที่ 5 ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง  

 จังหวัดนนทบุร ีหรือ 

   .  นายสัมพันธ์ หุํนพยนต ์อายุ 66 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 88/23/1 หมูํที่ 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 เป็นผู๎แทนของข๎าพเจ๎าเพื่อเข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข๎าพเจ๎าในการประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งท่ี 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห๎องภาณุรังษีบอลลร์ูม โรงแรมรอยลัรเิวอร์ เลขท่ี 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิท

วงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด๎วย 

 กิจการใดที่ผูร๎ับมอบฉันทะได๎กระท าไปในการประชุมนั้นให๎ถือเสมือนวําข๎าพเจ๎าได๎กระท าเองทุกประการ 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎มอบฉันทะ 

                    (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

           (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

           (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

          (...................................................................) 

หมายเหต ุ

ผู๎ถือหุ๎นที่มอบฉันทะ จะต๎องมอบฉันทะให๎ผู๎รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู๎เข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมํสามารถแบํงแยกจ านวนหุ๎นให๎ผู๎รับมอบฉนัทะหลายคน

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได๎ 

 

อากรแสตมป ์

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนและตายตัว) 

เลขทะเบยีนผู๎ถือหุ๎น...........................................................  เขียนที่ ................................................................................................ 

วันท่ี..................เดือน..........................................พ.ศ. ........................ 

(1) ข๎าพเจ๎า.......................................................................................สญัชาติ............................อยูํบา๎นเลขท่ี........................................... 

   ซอย...................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.................................... 

 จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 

(2)  เป็นผู๎ถือหุ๎นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ๎นจ านวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ๎น     และออกเสียงลงคะแนนไดเ๎ทํากับ.......................................เสียง ดังนี ้

หุ๎นสามญั..................................................................... หุ๎น     ออกเสียงลงคะแนนได๎เทํากับ..............................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให๎ (กรุณาเลือกข๎อใดข๎อหนึ่ง) 

      1.  ช่ือ...................................................................................อายุ.......................ปี อยูํบ๎านเลขท่ี............................................. 

 ถนน..................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.............................................. 

  จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์............................................หรือ 

   2.  นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล อายุ 66 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 100/404 หมูํที่ 5 ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง  

 จังหวัดนนทบุร ีหรือ 

   .  นายสัมพันธ์ หุํนพยนต ์อายุ 66 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 88/23/1 หมูํที่ 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 เป็นผู๎แทนของข๎าพเจ๎าเพื่อเข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข๎าพเจ๎าในการประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งท่ี 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห๎องภาณุรังษีบอลลร์ูม โรงแรมรอยลัรเิวอร์ เลขท่ี 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิท

วงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด๎วย 

(4) ข๎าพเจ๎าขอมอบฉันทะให๎ผูร๎ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข๎าพเจ๎าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที ่1  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 228,062,767.05 บาท จากเดิม 1,597,429,865.55 บาท 

เป็นจ านวน 1,369,367,098.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 3,040,836,894 หุ้น    

มูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธขิ้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนบริษัท 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง   

 วาระที ่2   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,208,121,736.95 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

1,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 2,577,488,835.45 บาท โดยการออกหุน้สามัญจ านวน 16,108,289,826 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง 

วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง   

วาระที ่4   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร๎ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให๎ถอืวําการลงคะแนนเสียงน้ันไมํ 

ถูกต๎องและไมํใชํเป็นการลงคะแนนเสียงของข๎าพเจ๎าในฐานะผู๎ถือหุ๎น 

(6) ในกรณีที่ข๎าพเจ๎าไมไํด๎ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว๎หรือระบุไวไ๎มํชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ  

พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว๎ข๎างต๎น รวมถึงกรณีที่มีการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข๎อเท็จจริงประการ

ใด ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร๎ับมอบฉันทะได๎กระท าไปในการประชุมนั้นให๎ถือเสมือนวําข๎าพเจ๎าได๎กระท าเองทุกประการ 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎มอบฉันทะ 

                    (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

           (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

           (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

          (...................................................................) 

หมายเหต ุ

1. ผู๎ถือหุ๎นที่มอบฉันทะจะตอ๎งมอบฉันทะให๎ผู๎รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู๎เข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมํสามารถแบํงแยกจ านวนหุ๎นให๎ผู๎รับมอบฉันทะหลาย

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได๎ 

2. ในกรณีทีมีวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกวําวาระที่ระบุไวข๎๎างต๎นผู๎มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได๎ในใบประจ าตํอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห๎องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรม

รอยัลริเวอร์ เลขท่ี 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................................................................................................... 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................................................................................................... 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................................................................................................... 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................................................................................................... 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี ้

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

 ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํารายการในใบประจ าตํอแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต๎องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎มอบฉันทะ 

                    (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

           (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

           (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

          (...................................................................) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

เลขทะเบยีนผู๎ถือหุ๎น...........................................................  เขียนที่ ................................................................................................ 

วันท่ี..................เดือน..........................................พ.ศ. ........................ 

(1) ข๎าพเจ๎า.......................................................................................สญัชาติ............................อยูํบา๎นเลขท่ี........................................... 

   ซอย...................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.................................... 

 จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 

 ในฐานะผู๎ประกอบธุรกิจเป็นผู๎รับฝากและดูแลหุ๎น (Custodian) ให๎กับ............................................................................................. 

 ซึ่งเป็นผู๎ถือหุ๎นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)   

โดยถือหุ๎นจ านวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ๎น      และออกเสียงลงคะแนนไดเ๎ทํากับ.......................................เสียง ดังนี ้

หุ๎นสามญั................................................................หุ๎น          ออกเสียงลงคะแนนได๎เทํากับ............................................เสียง 

(2)  ขอมอบฉันทะให๎ (กรุณาเลือกข๎อใดข๎อหนึ่ง) 

      1.  ช่ือ...................................................................................อายุ.......................ปี อยูํบ๎านเลขท่ี............................................. 

 ถนน..................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.............................................. 

  จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์............................................หรือ 

   2.  นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล อายุ 66 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 100/404 หมูํที่ 5 ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง  

 จังหวัดนนทบุร ีหรือ 

   .  นายสัมพันธ์ หุํนพยนต ์อายุ 66 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 88/23/1 หมูํที่ 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

เป็นผู๎แทนของข๎าพเจ๎าเพื่อเข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข๎าพเจ๎าในการประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งท่ี 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห๎องภาณุรังษีบอลลร์ูม โรงแรมรอยลัรเิวอร์ เลขท่ี 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิท

วงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด๎วย  

(3) ข๎าพเจ๎าขอมอบฉันทะให๎ผูร๎ับมอบฉันทะเข๎ารํวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

       มอบฉันทะตามจ านวนหุ๎นท้ังหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได๎ 

    มอบฉันทะบางสํวน คือ 

    หุ๎นสามัญ.............................................หุ๎น   และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได๎..........................................เสียง 

    หุ๎นบุริมสิทธิ..........................................หุ๎น   และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได๎..........................................เสียง  

                      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได๎ทั้งหมด..................................................................เสยีง 

(4) ข๎าพเจ๎าขอมอบฉันทะให๎ผูร๎ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข๎าพเจ๎าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที่ 1   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 228,062,767.05 บาท จากเดิม 1,597,429,865.55 บาท 

เป็นจ านวน 1,369,367,098.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 3,040,836,894 หุ้น    

มูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธขิ้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนบริษัท 

 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

อากรแสตมป ์

20 บาท 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

วาระที ่2   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,208,121,736.95 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

1,369,367,098.50 บาท เป็นจ านวน 2,577,488,835.45 บาท โดยการออกหุน้สามัญจ านวน 16,108,289,826 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนบริษัท 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง   

วาระที ่4   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร๎ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมํเป็นไปตามทีร่ะบุไว๎ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให๎ถอืวําการลงคะแนนเสียงน้ันไมํ 

ถูกต๎องและไมํใชํเป็นการลงคะแนนเสียงของข๎าพเจ๎าในฐานะผู๎ถือหุ๎น 

(6) ในกรณีที่ข๎าพเจ๎าไมไํด๎ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว๎หรือระบุไวไ๎มํชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ  

พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว๎ข๎างต๎น รวมถึงกรณีที่มีการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข๎อเท็จจริงประการ

ใด ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร๎ับมอบฉันทะได๎กระท าไปในการประชุมนั้นให๎ถือเสมือนวําข๎าพเจ๎าได๎กระท าเองทุกประการ 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎มอบฉันทะ 

                    (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

           (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

           (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

          (...................................................................) 

หมายเหต ุ
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1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช๎เฉพาะกรณีที่ผู๎ถือหุ๎นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปน็ผู๎ถือหุ๎นตํางประเทศและแตํงต้ังให๎คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู๎รับ

ฝากและดูแลหุ๎นให๎เทํานั้น 

2. หลักฐานที่ต๎องแนบให๎พร๎อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู๎ถือหุ๎นให๎คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู๎ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2)  หนังสือยืนยันวําผู๎ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได๎รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู๎ถือหุ๎นที่มอบฉันทะจะตอ๎งมอบฉันทะให๎ผู๎รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู๎เข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมํสามารถแบํงแยกจ านวนหุ๎นให๎ผู๎รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได๎ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวําวาระที่ระบุไว๎ข๎างต๎น ผู๎มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได๎ในใบประจ าตํอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห๎องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรม

รอยัลริเวอร์ เลขท่ี 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................................................................................................... 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................................................................................................... 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................................................................................................... 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................................................................................................... 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 

     เห็นด๎วย       ไมํเห็นด๎วย    งดออกเสียง    

 ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํารายการในใบประจ าตํอแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต๎องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎มอบฉันทะ 

                    (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

           (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

           (...................................................................) 

     ลงช่ือ...................................................................ผู๎รับมอบฉันทะ 

          (...................................................................) 
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ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ 

 กรณผีู๎ถือหุ๎นไมสํามารถเข๎ารํวมประชุมไดด๎๎วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให๎บุคคลอื่นเข๎าประชุมและออกเสียงแทนตนได๎ โดยบริษัท ได๎
จัดให๎มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธรุกิจการคา๎ กระทรวงพาณิชย์ ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งบริษัทได๎จดัสํงหนังสือมอบฉันทะมาพร๎อม
กับหนังสือเชิญประชุมนี้  โดยหนังสือมอบฉันทะแตลํะแบบ มลีักษณะดังนี ้

- แบบ ก. แบบท่ัวไปซึ่งเป็นท่ีงํายไมซํับซ๎อน  
-  แบบ ข. แบบท่ีก าหนดรายการตําง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
-  แบบ ค. แบบท่ีใช๎เฉพาะกรณผีู๎ถือหุ๎นเป็นผูล๎งทุนตํางประเทศและแตํงตั้งให๎คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร๎ับฝากและ

ดูแลหุ๎น 
 วิธีการมอบฉันทะสามารถด าเนินการไดด๎ังนี ้

(1) ผู๎ถือหุ๎นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผู๎ถือหุ๎นท่ีเป็นผู๎ลงทุนตาํงประเทศและแตํงตั้งให๎ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู๎รับฝากและ
ดูแลหุ๎น) ให๎เลือกใช๎หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได๎ แตํต๎องใช๎แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทําน้ัน โดยบริษัทขอแนะน า
ให๎ใช๎หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตํละระเบยีบวาระ 

(2)  ผู๎ถือหุ๎นท่ีเป็นผูล๎งทุนตํางประเทศและแตํงตั้งให๎คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู๎รับฝากและดูแลหุ๎น จะเลือกใช๎หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได๎แตตํ๎องเลือกใช๎แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดยีวเทํานั้น 

(3)  ผู๎ถือหุ๎นท่ีมอบฉันทะจะต๎องมอบฉันทะให๎ผู๎รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู๎เข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสํามารถแบํงแยก
จ านวนหุ๎นให๎ผู๎รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได๎ 

(4)  ผู๎ถือหุ๎นสามารถมอบฉันทะให๎บคุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให๎กรรมการอสิระของบริษัทดังมีรายละเอยีดตามที่
สํงมาพร๎อมกันนี้ หากผู๎ถือหุ๎นเลือกมอบฉันทะให๎กรรมการอิสระของบริษัทแล๎ว บริษัทขอแนะน าให๎ใช๎หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ
ระบุการออกเสียงในแตลํะระเบียบวาระและสํงหนังสือมอบฉันทะพร๎อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังส านักเลขานุการบริษัท ณ 
เลขท่ี 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700  เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความรํวมมอื
โปรดสํงเอกสารให๎ถึงบริษัท กํอนการประชุมไมํน๎อยกวํา 1 วัน 

(5)  ให๎กรอกข๎อความให๎ถูกต๎องและชัดเจนและผู๎มอบฉันทะและผู๎รับมอบฉันทะลงช่ือในหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 
บาท พร๎อมทั้งขีดฆําลงวันท่ีที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกลําว 

ให๎ผู๎รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๏ะลงทะเบยีนส าหรับผู๎รับมอบฉันทะใน
วันประชุม 
การลงทะเบียน 
 บริษัทจะเปดิให๎ผู๎ถือหุ๎น/ผู๎รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข๎ารํวมประชุม เวลา 08.30 น. ของวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ สถานที่
ประชุม ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม สิ่งที่สํงมาด๎วย 5 
เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
 เนื่องจากบริษัทจะใช๎ระบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสียง ดังนั้นจึงขอให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานแสดงแบบฟอรม์
ลงทะเบียน ท่ีบริษัทสํงมาพร๎อมหนังสือเชิญประชุม และเอกสารดังตํอไปนี้ตํอเจ๎าหน๎าที่ ณ โต๏ะลงทะเบียนกํอนการเข๎ารํวมประชุม 
1. กรณีบุคคลธรรมดา 
 1.1   ผู๎ถือหุ๎นเข๎ารํวมประชุมด๎วยเอง 

ให๎แสดงเอกสารที่สํวนราชการออกให๎ปรากฏรูปถํายและยังไมหํมดอายุ เชํน บัตรประชาชน  บัตรประจ าตัวข๎าราชการ 
ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทางและหากมีการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ให๎ยื่นหลกัฐาน ประกอบด๎วย 

 1.2  กรณผีู๎ถือหุ๎นมอบฉันทะให๎ผูร๎ับมอบฉันทะเข๎ารํวมประชุม ให๎แสดงเอกสารดังนี ้
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  (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได๎กรอกข๎อความถูกต๎องครบถ๎วน และลงลายมอืช่ือของผู๎มอบฉันทะและผูร๎ับมอบฉันทะและติด
อากรแสตมป์ครบถ๎วนแล๎ว 

  (2) ส าเนาสํวนเอกสารราชการออกให๎ท่ีปรากฏรูปถํายและยังไมหํมดอายุตาม ข๎อ 1.1 ของผู๎รับมอบฉันทะซึ่งผู๎มอบ
ฉันทะไดล๎งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต๎อง 

  (3) เอกสารทีส่ํวนราชการออกให๎ที่ปรากฏและยังไมํหมดอายตุาม ข๎อ 1.1 ของผู๎รับมอบฉันทะ 
2. กรณีนิติบคุคล  
 2.1  กรณผีู๎แทนนิติบุคคลของผู๎ถือหุ๎นเข๎ารํวมประชุมด๎วยตนเอง ให๎แสดงเอกสารดังนี้ 
  (1) เอกสารทีส่ํวนราชการออกไปท่ีปรากฏรูปถํายและยังไมํหมดอายุตามข๎อ 1.1 ของผู๎แทนนิติบุคคล 
                         (2)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู๎ถือหุ๎นซึ่งรับรองส าเนาถูกต๎องโดยผู๎แทนนติิบุคคล และมีข๎อความ

แสดงให๎เห็นวําผู๎แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู๎เข๎ารํวมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู๎ถือหุ๎น 
 2.2     กรณผีู๎ถือหุ๎นมอบฉันทะให๎ผูร๎ับมอบฉันทะเข๎ารํวมประชุม ให๎แสดงเอกสารดังนี้ 
  (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได๎กรอกข๎อความถูกต๎องครบถ๎วน และลงลายมอืช่ือของผู๎มอบฉันทะและผูร๎ับมอบฉันทะ และ

ติดอากรแสตมปค์รบถ๎วนแล๎ว 
  (2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู๎ถือหุ๎นซึ่งรับรองส าเนาถูกต๎องโดยผู๎แทนนติิบุคคล และมีข๎อความ

แสดงให๎เห็นวําผู๎แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเปน็ผู๎ถือหุ๎น 
  (3) ส าเนาเอกสารทีส่ํวนราชการออกให๎ที่ปรากฏรปูถํายและยังไมํหมดอายุตามข๎อ 1.1 ของผู๎แทนนิติบุคคล และลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต๎อง 
  (4) เอกสารทีส่ํวนราชการออกให๎ที่ปรากฏรูปถํายและยังไมํหมดอายุตามข๎อ 1.1 ของผู๎รับมอบฉันทะ 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู๎ถือหุ๎นท่ีเป็นผู๎ลงทุนตํางประเทศและแตํงตั้งให๎คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู๎รับฝากและดูแลหุน๎ ได๎

แตํงตั้งผู๎รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให๎แสดงเอกสารดังนี ้
 3.1 เอกสารหลักฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 
  (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได๎กรอกข๎อความถูกต๎องครบถ๎วน และลงลายมือช่ือของผู๎มีอ านาจกระท าการแทน

ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู๎มอบฉันทะ และผูร๎ับมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมปค์รบถ๎วนแล๎ว 
  (2) หนังสือยืนยันวําผูล๎งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได๎รบัอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
  (3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต๎องโดยผูม๎ีอ านาจ

กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข๎อความแสดงให๎เห็นวําผูม๎ีอ านาจกระท าการแทนของคัส
โตเดยีน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู๎มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

  (4)   ส าเนาเอกสารทีส่ํวนราชการออกให๎ที่ปรากฏรปูถํายและยังไมํหมดอายุตามข๎อ 1.1 ผู๎มีอ านาจกระท าการแทนของคัส
โตเดยีน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต๎อง 

 3.2  เอกสารหลักฐานจากผู๎ถือหุ๎น 
  (1)   หนังสือมอบอ านาจจากผู๎ถือหุ๎นให๎คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู๎ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู๎ถือหุ๎นซึ่งรับรองส าเนาถูกต๎องโดยผู๎แทนนติิบุคคลและมีข๎อความ
แสดงให๎เห็นวําผู๎แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู๎ถือหุ๎น 

  (3) ส าเนาเอกสารทีส่ํวนราชการออกให๎ที่ปรากฏรปูถํายและยังไมํหมดอายุตามข๎อ 1.1 ของผู๎แทนนิติบุคคลและลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต๎อง 

 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู๎รับมอบฉันทะ 
  ให๎แสดงเอกสารที่สํวนราชการออกให๎ที่ปรากฏรูปถํายและยังไมํหมดอายุตามข๎อ 1.1 ของผู๎รับมอบฉนัทะ 
4. ในกรณีผู๎ถือหุ๎นซึ่งมไิดม๎ีสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตํางประเทศ (แล๎วแตํกรณี) และเอกสารที่จดัท าขึ้นนั้นเป็นภาษาอ่ืน

นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให๎ท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร๎อมกัน และให๎ผู๎ถือหุ๎นหรือผู๎แทนนิติบุคคลของผู๎ถือหุ๎น (แล๎วแตํ
กรณี) ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต๎องของค าแปลด๎วย 

5. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 
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 ก. หนึ่งหุ๎นมีหนึ่งเสียง 
 ข. ผู๎ถือหุ๎นท่ีมาประชุมด๎วยตนเอง และผูร๎ับมอบฉันทะตามหนังสือมองฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต๎องออกเสียงลงคะแนนเพียง

อยํางใดอยํางหนึง่ คือเห็นด๎วย ไมเํห็นด๎วย หรือ งดออกเสยีง โดยไมสํามารถแบํงแยกคะแนนเสียงในแตํละวาระ 
 ค. ผู๎รับมอบฉันทะจากผูล๎งทุนตํางประเทศและแตํงตั้งให๎คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร๎บัฝากและดูแลหุ๎นซึ่งใช๎

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบํงคะแนนเสียงในแตลํะวาระได๎ 
 ง. เจ๎าหน๎าท่ีจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให๎เฉพาะ (1) ผู๎ถือหุ๎นท่ีมาประชุมด๎วยตนเอง (2) ผูร๎ับมอบฉันทะตามหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู๎รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีทีผู่ม๎อบฉันทะไดร๎ะบุใน
หนังสือมอบฉันทะให๎ผูร๎ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไมไํด๎ระบุการ
ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจา๎หน๎าท่ีจะไมํแจกบตัรลงคะแนนให๎แกํผู๎รับมอบรับมอบฉนัทะในกรณีที่ผูม๎อบฉันทะ
ได๎มีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล๎ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแตํ
เวลาที่ผูร๎ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข๎ารํวมประชุม 

 จ. ในการลงคะแนนเสียงในแตลํะวาระ ประธานในท่ีประชุมจะถามวํามผีู๎ใดไมํเห็นด๎วยหรืองดออกเสียงหรือไมํ และขอให๎ท า

เครื่องหมายในชํอง  ไมเํห็นด๎วย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนและใหย๎กมือขึ้นเพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีด าเนินการเก็บ
บัตรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนับโดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหลํานี้บริษัท จะใช๎วิธีหักคะแนนเสียงที่ไมํเห็นด๎วย งดออก
เสียง และบัตรเสยี ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดและสํวนท่ีเหลือจะถือวําเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด๎วยส าหรับผู๎ที่ออกเสียงเห็น

ด๎วยในวาระเหลํานี้ขอให๎ท าเครื่องหมายในชํอง  ในบัตรลงคะแนน และสํงคืนเจ๎าหน๎าที่หลังเสร็จสิน้การประชุม ท้ังนี้กรณีที่

จะถือวําเป็นบัตรเสยีเชํน กรณีผูล๎งคะแนนท าเครื่องหมายในชํอง  ไมํชัดเจนหรือไมลํงลายมือช่ือก ากับการแก๎ไขเป็นต๎น 
 ฉ. กํอนลงมติในแตํละวาระประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให๎ผูเ๎ข๎ารวํมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องกับวาระนั้น ๆ ตาม

ความเหมาะสมโดยขอให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมที่ต๎องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ๎งช่ือและนามสกลุให๎ท่ีประชุมทราบ
กํอนการซักถามหรือแสดงความคดิเห็นทุกครั้ง  

 ช. มติของที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นจะต๎องประกอบด๎วยคะแนนเสียงดังตํอไปนี ้
1) กรณีปกติให๎ถือคะแนนเสียงข๎างมากของผู๎ถือหุ๎น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข๎อบังคับบริษัทก าหนดไว๎แตกตํางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย

หรือข๎อบังคับนั้น ทั้งนี้ บริษัทได๎ระบุไว๎ในแตลํะระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมวํามติในแตลํะวาระจะต๎องได๎รับการ
อนุมติด๎วยคะแนนเสยีงใด 

3) หากคะแนนเสียงเทํากัน ให๎ประธานในท่ีประธานในท่ีประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตํางหากเปน็เสียงช้ีขาด 
4) ผู๎ถือหุ๎นหรือผูร๎ับมอบฉันทะใดมีสวํนได๎เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห๎ามมิให๎ออกเสียงในเรื่องนัน้ 

 ซ. การนับคะแนนเสียงจะกระท าทันทีและจะมีการแจ๎งผลการนับคะแนนให๎ที่ประชุมทราบทุกวาระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

  

ชื่อ  นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล                                                          

อายุ  66 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

ท่ีอยูํ  100/404 หมูํท่ี 5 ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ต าแหนํง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  

  กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผํานมา  -ไมํมี-  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวํางผู๎บริหาร   -ไมํมี-  

สัดสํวนการถือหุ๎นในบริษัท    -ไมํมี- 

การมีสํวนได๎เสียในวาระ    -ไมํมี- 

 

การศึกษา:      ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและธุรกิจระหวาํงประเทศ  

   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหงํจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการคลัง มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 

การอบรม  Director Certification Program (DCP) รุํน 63/2006สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  Audit Committee Program (ACP)รุํน 33/2010  สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Advanced Audit Committee Program ครั้งที่ 9/2012  (Certificate of Completion) 

สมาคมสํงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง  

  2559 –ปัจจุบัน 

- กรรมการอิสระ บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
- อนุกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อี ฟอร์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง สถาบันคุ๎มครองเงินฝาก 
- รองประธานคณะอนุกรรมการก ากบัการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันคุ๎มครองเงินฝาก  

 2558 - ปัจจุบัน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทาลิส  จ ากัด  
- กรรมการ บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

 2558 - 2558 

-  รองประธานคณะกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,  

     ประธาน คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ไทยลกัซ์ 

     เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 2556 - 2559 

- ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานคณะอนุกรรมการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันคุ๎มครองเงินฝาก 

 

 

 

 

 

 

 

 2555 – ปัจจุบัน 

- กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎านการเงินการคลังสถาบันคุ๎มครองเงินฝาก 

 2555 - 2558 

- ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จ ากัด 

 2550 – ปัจจุบัน 

-กรรมการบริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จ ากัด 

 2552 – ปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษา บริษัท ปุ๋ยเอนเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 2549 – 2555 

- กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จ ากัด 

 2546 – ปัจจุบัน 

- กรรมการ บริษัท โอเรียลทัล ไลฟ์สไตล์ จ ากัด 

 2544 – ปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษา, บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จ ากัด 

 2537- 2559 

- ที่ปรึกษา บริษัท นูทริก จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

  

ชื่อ  นายสัมพันธ์  หุ่นพยนต์                                                           

อายุ  66 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

ท่ีอยูํ  88/23/1 หมูํท่ี 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ต าแหนํง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  

  กรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผํานมา  -ไมํมี-  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวํางผู๎บริหาร   -ไมํมี-  

สัดสํวนการถือหุ๎นในบริษัท    -ไมํมี- 

การมีสํวนได๎เสียในวาระ    -ไมํมี- 

 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง  

 

การศึกษา      ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสังคมศึกษา(ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

การอบรม  Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกลา๎ ป ี2554 

Cert. of Successful Formulation & Execution of Strategy, 2011 สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Cert. of Audit Committee Program, 2009สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Cert. of Director Certification Program, 2008 สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 2560 - ปัจจุบัน 

- อนุกรรมการบริหารความเส่ียงการประปานครหลวง 

 2559 - ปัจจุบัน 

- อนุกรรมการบริหารความเส่ียงบริษัท อีฟอร์แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) 

 2557 - 2560  

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก 

อินเตอร์กรุ๏ป จ ากัด 

 2557 - ปัจจุบัน 

- กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส ์อินเตอร์ จ ากัด 

 2556 - ปัจจุบัน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท สเปซเมด จ ากัด 

- กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท อีฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) 

 2556 –ปัจจุบัน 

- กรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) 

 2554 - 2559 

- กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ, สภาสถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ 


