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สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(แบบทัว่ไป) 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้........................................................... เขยีนที.่............................................................................................. 

วนัที.่.................เดอืน.......................................พ.ศ. ........................ 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาต.ิ...........................อยู่บา้นเลขที.่............................... 

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

 จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์..................................................... 

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ..................................... หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั................................................................. หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................................เสยีง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 

      1.  ชื่อ...........................................................................อายุ.....................ปี อยู่บา้นเลขที.่............................................ 

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

  จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์...........................................หรอื 

         2.  นายรุจพงศ ์ประภาสะโนบล อายุ 69 ปี อยู่บา้นเลขที ่100/404 หมู่ที ่5 ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง  

  จงัหวดันนทบุร ีหรอื 

         3.  นายพพิฒัน์ ยิง่เสร ีอายุ 70 ปี อยูบ่า้นเลขที ่63/97 ซ.โชคชยัร่วมมติร แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่จะจดั

ขึน้ในวนัพธุที ่9 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 10.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยจะท าการถ่ายทอดสดการ

ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) จากหอ้งประชมุชัน้ 6 อาคารเลขที ่160 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ี

จงัหวดันนทบุร ีหรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

     ลงชื่อ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

          (...................................................................) 
หมายเหตุ ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 

 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนและตำยตวั) 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้........................................................... เขยีนที ่............................................................................................ 

วนัที.่.................เดอืน.......................................พ.ศ. ........................ 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาต.ิ...........................อยู่บา้นเลขที.่............................... 

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

 จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์..................................................... 

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ..................................... หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั................................................................. หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................................เสยีง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 

      1.  ชื่อ...........................................................................อายุ.....................ปี อยู่บา้นเลขที.่............................................ 

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

  จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์...........................................หรอื 

         2.  นายรุจพงศ ์ประภาสะโนบล อายุ 69 ปี อยู่บา้นเลขที ่100/404 หมู่ที ่5 ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง  

  จงัหวดันนทบุร ีหรอื 

         3.  นายพพิฒัน์ ยิง่เสร ีอายุ 70 ปี อยูบ่า้นเลขที ่63/97 ซ.โชคชยัร่วมมติร แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่จะจดั

ขึน้ในวนัพธุที ่9 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 10.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยจะท าการถ่ายทอดสดการ

ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) จากหอ้งประชมุชัน้ 6 อาคารเลขที ่160 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ี

จงัหวดันนทบุร ีหรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(1) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

   วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

   วำระท่ี 2   พิจำรณำอนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นของบริษทัโดยกำรรวมมูลค่ำท่ีตรำไว้ (รวมพำร)์ 

จำกเดิมมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.075 บำท เป็นหุ้นละ 0.75 บำท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นของบริษทัโดยกำรรวมมูลค่ำท่ีตรำไว้ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
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   วำระท่ี 3   พิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษทั รุน่ท่ี 5   

(EFORL-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

   วำระท่ี 4   พิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษทั รุน่ท่ี 6   

(EFORL-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตำมสดัส่วนกำรจอง

ซื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

   วำระท่ี 5   พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4. เพือ่ให้

สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

   วำระท่ี 6   พิจำรณำอนุมติัจดัสรรห้นุสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัรองรบักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ EFORL-

W5 และใบส ำคญัแสดงสิทธิ EFORL-W6 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

   วำระท่ี 7   พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

 

(2)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้

ไม่ ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(3) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร  

พจิารณา หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิ

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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     ลงชื่อ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

          (...................................................................) 
หมายเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. ในกรณีทมีวีาระจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) 

ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัพธุที ่9 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 10.00 น. โดยวธิกีารประชมุผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  โดยจะท าการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  จากหอ้งประชุมชัน้ 6 อาคารเลขที ่

160 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีหรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

วาระที.่..............เรื่อง.......................................................................................................................................................................... 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง    

วาระที.่..............เรื่อง........................................................................................................................................................................... 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง    

วาระที.่..............เรื่อง............................................................................................................................................................................ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง    

วาระที.่..............เรื่อง............................................................................................................................................................................ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง    

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 

     ลงชื่อ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

(แบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกและดแูลหุ้น) 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้........................................................... เขยีนที ่............................................................................................ 

วนัที.่.................เดอืน.......................................พ.ศ. ........................ 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาต.ิ...........................อยู่บา้นเลขที.่............................... 

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

 จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์..................................................... 

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 

 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ..................................... หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง ดงันี้ 

            หุน้สามญั................................................................. หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................................เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 

      1.  ชื่อ........................................................................อายุ.......................ปี อยู่บา้นเลขที.่............................................ 

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

  จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์...........................................หรอื 

         2.  นายรุจพงศ ์ประภาสะโนบล อายุ 69 ปี อยู่บา้นเลขที ่100/404 หมู่ที ่5 ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง  

     จงัหวดันนทบุร ีหรอื 

         3.  นายพพิฒัน์ ยิง่เสร ีอายุ 70 ปี อยูบ่า้นเลขที ่63/97 ซ.โชคชยัร่วมมติร แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

 เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่จะจดั

ขึน้ในวนัพธุที ่9 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 10.10 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  โดยจะท าการถ่ายทอดสดการ

ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) จากหอ้งประชมุชัน้ 6 อาคารเลขที ่160 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ี

จงัหวดันนทบุร ีหรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 

       มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อื และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

    มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

    หุน้สามญั.............................................หุน้   และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.........................................เสยีง 

    หุน้บุรมิสทิธ.ิ.........................................หุน้   และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.........................................เสยีง  

                      รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด..................................................................เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

   วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

 

อากรแสตมป ์

20 บาท 
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   วำระท่ี 2   พิจำรณำอนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นของบริษทัโดยกำรรวมมูลค่ำท่ีตรำไว้ (รวมพำร)์ 

จำกเดิมมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.075 บำท เป็นหุ้นละ 0.75 บำท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นของบริษทัโดยกำรรวมมูลค่ำท่ีตรำไว้ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

   วำระท่ี 3   พิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษทั รุน่ท่ี 5   

(EFORL-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

   วำระท่ี 4   พิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษทั รุน่ท่ี 6   

(EFORL-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตำมสดัส่วนกำรจอง

ซื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

   วำระท่ี 5   พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4. เพือ่ให้

สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

   วำระท่ี 6   พิจำรณำอนุมติัจดัสรรห้นุสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัรองรบักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ EFORL-

W5 และ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ EFORL-W6 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

   วำระท่ี 7   พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง   

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง

นัน้ไม่ ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุม

มกีาร  พจิารณา หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ

ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

     ลงชื่อ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

หมายเหตุ 

1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบใหพ้รอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 

(2)  หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั อี ฟอร ์แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) 

ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัพธุที ่9 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 10.00 น. โดยวธิกีารประชมุผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยจะท าการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  จากหอ้งประชุมชัน้ 6 อาคารเลขที ่

160 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีหรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

วาระที.่..............เรื่อง............................................................................................................................................................................ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง    

วาระที.่..............เรื่อง............................................................................................................................................................................ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง    

วาระที.่..............เรื่อง............................................................................................................................................................................ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง    

วาระที.่..............เรื่อง............................................................................................................................................................................. 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง    

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 

     ลงชื่อ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

     ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

          (...................................................................) 
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เง่ือนไขและวิธีกำรลงทะเบยีนผู้เข้ำร่วมประชมุ กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 

เง่ือนไขและวิธีกำรลงทะเบยีนผู้เข้ำร่วมประชมุ 

 บรษิทัจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะทีผ่่านการยนืยนัตวัตนส าเรจ็แลว้ลงทะเบยีนเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ผ่านทาง 
Application IR Plus AGM ในวนัพุธที ่9 กุมภาพนัธ ์2565 โดยบรษิทัจะเปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 08.00 น. จนถงึเวลาประชุมผูถ้อืหุน้ 

ค ำช้ีแจงกำรมอบฉันทะ 

 กรณีผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนได ้โดย
บรษิทั ไดจ้ดัใหม้หีนังสอืมอบฉนัทะ 3 แบบ ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไว ้ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอื
มอบฉนัทะมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมนี้  โดยหนังสอืมอบฉนัทะแต่ละแบบ มลีกัษณะดงันี้ 

- แบบ ก. แบบทัว่ไปซึง่เป็นทีง่า่ยไม่ซบัซอ้น  
-  แบบ ข. แบบทีก่ าหนดรายการตา่ง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 
-  แบบ ค. แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้ 
 วธิกีารมอบฉนัทะสามารถด าเนินการไดด้งันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ นอกเหนือจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้) ใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. กไ็ด ้แต่ตอ้งใชแ้บบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ โดย
บรษิทัขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ 

(2)  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลอืกใช้
หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรอื แบบ ค. กไ็ดแ้ต่ตอ้งเลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ 

(3)  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

(4)  ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค ์หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัดงัมรีายละเอยีด
ตามทีส่่งมาพรอ้มกนัน้ี หากผูถ้อืหุน้เลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัแลว้ บรษิทัขอแนะน าใหใ้ชห้นังสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระและส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงัส านัก
เลขานุการบรษิทั บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) ส านักงานงามวงศว์าน เลขที ่160 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี11000 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จงึขอความรว่มมอืโปรดส่งเอกสารใหถ้งึบรษิทั 
ภายในวนัพุธที ่2 กมุภาพนัธ ์2565 

(5)  ใหก้รอกขอ้ความใหถู้กตอ้งและชดัเจนและผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะลงชื่อในหนังสอืมอบฉนัทะและปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉนัทะดงักล่าว 

เอกสำรท่ีต้องแสดง 
1. กรณีบุคคลธรรมดา 
 1.1   ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยเอง 

ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหป้รากฏรปูถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประชาชน  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทางและหากมกีารเปลีย่นชื่อ-สกุล ใหย้ื่นหลกัฐาน ประกอบดว้ย 

 1.2  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ ใหแ้สดงเอกสารดงันี้ 
  (1) หนังสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ

และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
  (2) ส าเนาส่วนเอกสารราชการออกใหท้ีป่รากฏรปูถา่ยและยงัไม่หมดอายุตาม ขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะซึง่ผู้

มอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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  (3) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีป่รากฏและยงัไม่หมดอายุตาม ขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
2. กรณีนิตบิุคคล  
 2.1  กรณีผูแ้ทนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารดงันี้ 
  (1) เอกสารทีส่่วนราชการออกไปทีป่รากฏรปูถ่ายและยงัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 ของผูแ้ทนนิตบิุคคล 
                         (2)  ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนติบิุคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึ่งเป็นผูถ้อื
หุน้ 

 2.2     กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ ใหแ้สดงเอกสารดงันี้ 
  (1) หนังสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
  (2) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนติบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้ 

  (3) ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีป่รากฏรปูถ่ายและยงัไมห่มดอายุตามขอ้ 1.1 ของผูแ้ทนนติบิุคคล และ
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

  (4) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีป่รากฏรปูถ่ายและยงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
3. กรณีการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูล

หุน้ ไดแ้ตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดงันี้ 
 3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 
  (1) หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจกระท าการ

แทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
  (2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
  (3) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี

อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูม้อี านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมอี านาจกระท าการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) 

  (4)   ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีป่รากฏรปูถ่ายและยงัไมห่มดอายุตามขอ้ 1.1 ผูม้อี านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 3.2  เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้ 
  (1)   หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2)  ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิุคคลและมี
ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนติบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบอ านาจมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้ 

  (3) ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีป่รากฏรปูถ่ายและยงัไมห่มดอายุตามขอ้ 1.1 ของผูแ้ทนนติบิุคคลและลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 3.3 เอกสารหลกัฐานจากผูร้บัมอบฉนัทะ 
  ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีป่รากฏรปูถ่ายและยงัไมห่มดอายตุามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
4. ในกรณีผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แลว้แตก่รณี) และเอกสารทีจ่ดัท าขึน้นัน้เป็น

ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ใหท้ าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนั และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนติบิุคคลของผู้
ถอืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 
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กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนน 

 1. หนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง 
 2. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามหนังสอืมองฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งออกเสยีง

ลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอืเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง โดยไม่สามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแต่
ละวาระ 

 3. ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้
ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบง่คะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้

 4. ในกรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไดม้คี าสัง่ระบุการลงคะแนนเสยีงมาในหนังสอืมอบฉนัทะแลว้ บรษิทัจะบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่
ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะตัง้แต่เวลาทีผู่ร้บัมอบฉนัทะลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ 

 5. ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานในทีป่ระชมุจะถามว่ามผีูใ้ดไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ และผูถ้อืหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถออกเสยีงลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงไดเ้มื่อระบบเปิดใหล้งคะแนน
เสยีงภายในเวลาทีบ่รษิทัแจง้ใหล้งคะแนนเสยีงแต่ละวาระนัน้ ๆ ได ้โดยระบบจะท าการส่งขอ้ความแจง้เตอืนผ่าน 
Application IR PLUS AGM การนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัจะใชว้ธิหีกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
ออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดและส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย โดยผูท้ีไ่ม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนน
ภายในเวลาทีบ่รษิทัแจง้ใหล้งคะแนนเสยีงแต่ละวาระนัน้ ๆ บรษิทัจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 

 6. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระประธานในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ 
ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุทีต่อ้งการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็กรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลให้
ทีป่ระชมุทราบก่อนการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทุกครัง้  

 7. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
1) กรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
2) กรณีอื่น ๆ ซึง่มกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองทีป่ระชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ ทัง้นี้ บรษิทัไดร้ะบุไวใ้นแต่ละระเบยีบวาระในหนงัสอืเชญิประชุมว่ามตใินแต่ละวาระ
จะตอ้งไดร้บัการอนุมตดิว้ยคะแนนเสยีงใด 

3) หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชี้
ขาด 

4) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้ 
 8. การนับคะแนนเสยีงจะกระท าทนัทแีละจะมกีารแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบทุกวาระ 
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ข้อมูลกรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

  

ช่ือ  นำยรจุพงศ ์ประภำสะโนบล                                                          

อาย ุ  69 ปี 

สญัชาต ิ  ไทย 

ทีอ่ยู่  100/404 หมู่ที ่5 ต าบลบางรกัพฒันา อ าเภอบางบวัทอง   

    จงัหวดันนทบุร ี

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  

  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

  และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ส่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญา :   -ไม่ม-ี  

ส่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมครัง้นี้ :  -ไม่ม-ี 

 

 

 

  

ช่ือ  นำยพิพฒัน์ ย่ิงเสรี                                                           

อาย ุ  70 ปี 

สญัชาต ิ  ไทย 

ทีอ่ยู่  63/97 ซ.โชคชยัร่วมมติร แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, 

  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  และอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ส่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญา :   -ไม่ม-ี  

ส่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมครัง้นี้ :  -ไม่ม-ี 


