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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(แบบท่ัวไป) 

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น........................................................... เขียนที่.............................................................................................. 

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

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ............................อยู่บา้นเลขท่ี................................ 

   ซอย.........................ถนน......................................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต..................................... 

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

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..................................... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง ดังนี ้

หุ้นสามญั................................................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

      1.  ช่ือ...........................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขท่ี............................................. 

 ถนน............................................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต.............................................. 

  จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์............................................หรือ 

         2.  นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 100/404 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง  

  จังหวัดนนทบุรี หรือ 

         3.  นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 63/97 ซ.โชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน

ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขท่ี 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือจะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

     ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นใหผู้้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

อากรแสตมป ์

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบท่ีกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนและตายตัว) 

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น........................................................... เขียนที่ ............................................................................................ 

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

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ............................อยู่บ้านเลขท่ี................................ 

   ซอย.........................ถนน.....................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต..................................... 

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

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..................................... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามญั................................................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

      1.  ช่ือ...........................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขท่ี............................................. 

 ถนน............................................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต.............................................. 

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

         2.  นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 100/404 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง  

  จังหวัดนนทบุรี หรือ 

         3.  นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 63/97 ซ.โชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน

ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขท่ี 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือจะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

   วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 2   พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 
One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

 วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง 
        ตามกฎหมาย 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ      

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   (1) ดร.ธัชพล กาญจนกูล 

    เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  (2) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
     เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  (3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว 
     เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ
วาระที่ 6 

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   
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         วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 
บาท เป็น 3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,993,594,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 
0.075 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน
ของบริษัท 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

  วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจำกัด คือ นายปรีชา นันท์นฤมิต 
จำนวนไม่เกนิ 47 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขายราคาตลาดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพ่ือมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น  

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

  วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระที ่12  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) 
จำนวนไม่เกนิ 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้   

        ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 13   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6)   
จำนวนไม่เกนิ 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตาม
สัดส่วนการจองซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 14  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   
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   วาระที่ 15   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

 

(2)  การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ 

ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(3) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ  

พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ

ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 

     ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลาย

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีทีมีวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้นผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting)  โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขท่ี 160 ถนนงามวงศ์วาน 

ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบรุี จังหวัดนนทบุรี หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    

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

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    

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

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    

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

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

     ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น........................................................... เขียนที ่............................................................................................ 

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

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ............................อยู่บา้นเลขท่ี................................ 

   ซอย...........................ถนน........................................ตำบล/แขวง............................................อำเภอ..................................... 

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

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ......................................................................................... 

 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)   

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..................................... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง ดังนี ้

            หุ้นสามัญ................................................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสยีง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

      1.  ช่ือ........................................................................อายุ.......................ปี อยู่บ้านเลขท่ี............................................. 

 ถนน.............................................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.............................................. 

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

         2.  นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 100/404 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง  

     จังหวัดนนทบุรี หรือ 

         3.  นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 63/97 ซ.โชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน

ศุกร์ที ่8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขท่ี 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือจะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

       มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นท้ังหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

    มอบฉันทะบางส่วน คือ 

    หุ้นสามัญ.............................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้..........................................เสียง 

    หุ้นบุริมสิทธิ..........................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..........................................เสียง  

                      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..................................................................เสยีง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

 

 

 

อากรแสตมป ์

20 บาท 
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   วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 1/2565 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 2   พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 
One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญช ี

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   (1) ดร.ธัชพล กาญจนกูล 

    เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  (2) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
     เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  (3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว 
     เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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   วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ

วาระที่ 6 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 
บาท เป็น 3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,993,594,897 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 
บาท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท   

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจำกัด คือ นายปรีชา นันท์นฤมิต 
จำนวนไม่เกนิ 47 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขายราคาตลาดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพ่ือมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   
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   วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) 
จำนวนไม่เกนิ 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (EFORL-W6) 
จำนวนไม่เกนิ 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตาม
สัดส่วนการจองซ้ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

    วาระที่ 14   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL- 
   W5 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้  
       ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

   วาระที่ 15    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง   

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ 
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ  
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

     ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

          (...................................................................) 
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หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปน็ผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบให้พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (E-Meeting)  จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขท่ี 160 ถนนงามวงศ์วาน 

ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบรุี จังหวัดนนทบุรี หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    

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

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    

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

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    

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

    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง    
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                    (...................................................................) 
     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (...................................................................) 
     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (...................................................................) 
     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
          (...................................................................) 
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เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะเปดิให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการยืนยันตัวตนสำเรจ็แล้วลงทะเบยีนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง Application 
IR Plus AGM ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 โดยบริษัทจะเปดิรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น 

คำชี้แจงการมอบฉันทะ 

 กรณผีู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมไดด้้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัท ได้
จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะมาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมนี้  โดยหนังสือมอบฉันทะแตล่ะแบบ มลีักษณะดังนี้ 

- แบบ ก. แบบท่ัวไปซึ่งเป็นท่ีง่ายไมซ่ับซ้อน  
-  แบบ ข. แบบท่ีกำหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
-  แบบ ค. แบบท่ีใช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและ

ดูแลหุ้น 
 วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการไดด้ังนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น) ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน โดยบริษัทขอแนะนำ
ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบยีบวาระ 

(2)  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้แตต่้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดยีวเท่านั้น 

(3)  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4)  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทดังมีรายละเอยีดตามที่
ส่งมาพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ
ระบุการออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังสำนักเลขานุการบริษัท 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) สำนักงานงามวงศ์วาน เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความรว่มมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 
2565 

(5)  ให้กรอกข้อความให้ถูกต้องและชัดเจนและผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงช่ือในหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 
บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันท่ีที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

เอกสารที่ต้องแสดง 
1. กรณีบุคคลธรรมดา 
 1.1   ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ปรากฏรูปถ่ายและยังไมห่มดอายุ เช่น บัตรประชาชน  บัตรประจำตัวข้าราชการ 
ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทางและหากมีการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ให้ยื่นหลกัฐาน ประกอบด้วย 

 1.2  กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
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  (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืช่ือของผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะและติด
อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

  (2) สำเนาส่วนเอกสารราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายและยังไมห่มดอายุตาม ข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบ
ฉันทะไดล้งลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

  (3) เอกสารทีส่่วนราชการออกให้ที่ปรากฏและยังไม่หมดอายตุาม ข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ 
2. กรณีนิติบคุคล  
 2.1  กรณผีู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
  (1) เอกสารทีส่่วนราชการออกไปท่ีปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล 
                         (2)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนติิบุคคล และมีข้อความ

แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
 2.2     กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
  (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืช่ือของผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ และ

ติดอากรแสตมปค์รบถ้วนแล้ว 
  (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนติิบุคคล และมีข้อความ

แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเปน็ผู้ถือหุ้น 
  (3) สำเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรปูถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลง

ลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (4) เอกสารทีส่่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ ได้

แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี ้
 3.1 เอกสารหลักฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 
  (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมปค์รบถ้วนแล้ว 
  (2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
  (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผูม้ีอำนาจ

กระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูม้ีอำนาจกระทำการแทนของคัส
โตเดยีน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

  (4)   สำเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรปูถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัส
โตเดยีน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

 3.2  เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น 
  (1)   หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนติิบุคคลและมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

  (3) สำเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรปูถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลและลง
ลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉนัทะ 
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4. ในกรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมไิดม้ีสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารที่จดัทำขึ้นนั้นเป็นภาษาอ่ืน
นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

 1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 
 2. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ับมอบฉันทะตามหนังสือมองฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง โดยไมส่ามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 3. ผู้รับมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ 
 4. ในกรณีที่ผูม้อบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุใน

หนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 
 5. ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชุมจะถามว่ามผีู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เมื่อระบบเปิดใหล้งคะแนนเสียงภายใน
เวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระนั้น ๆ ได้ โดยระบบจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Application IR PLUS 
AGM การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสยีงท้ังหมด
และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยผู้ทีไ่ม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่บรษิัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียง
แต่ละวาระนั้น ๆ บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงเห็นด้วย 

 6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มประชุมซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ท่ีประชุมทราบ
ก่อนการซักถามหรือแสดงความคดิเห็นทุกครั้ง  

 7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย

หรือข้อบังคับนั้น ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุไว้ในแตล่ะระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่ามติในแตล่ะวาระจะต้องได้รับการ
อนุมติด้วยคะแนนเสยีงใด 

3) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประธานในท่ีประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเปน็เสียงช้ีขาด 
4) ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนัน้ 

 8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะมีการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

  

ชื่อ  นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล                                                          

อายุ  69 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

ท่ีอยู่  100/404 หมู่ท่ี 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง   

    จังหวัดนนทบุรี 

ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

  และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :  -ไม่ม-ี  

ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี :  มี เนื่องจากเป็นกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

         เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งน้ี 

 

 

 

  

ชื่อ  นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี                                                           

อายุ  70 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

ท่ีอยู่  63/97 ซ.โชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :  -ไม่ม-ี  

ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี :  -ไม่ม-ี 


