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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบท่ัวไป) 

 
 

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น...........................................................  เขียนที่ ................................................................................................ 
    วันท่ี..................เดือน..........................................พ.ศ. ........................ 

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ............................อยู่บา้นเลขท่ี........................................... 
    ซอย...................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ.................................... 
  จงัหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์......................................................   

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
            โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ.......................................เสียง ดังนี ้

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

(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

          1.  ช่ือ...................................................................................อาย.ุ......................ปี อยู่บ้านเลขท่ี............................................. 
        ถนน..................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
       จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์............................................หรือ 

         2. นายชาย วัฒนสุวรรณ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 2/53 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือ 

                  3.นายสมัพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 88/23/1 หมู่ที่ 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี

  เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท 
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ห้องกรุงธนบอลรูม เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญ
สนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

 กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  
  ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

            ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                     (...................................................................) 

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

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

                 ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
      (...................................................................) 

หมายเหต ุ
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

อากรแสตมป ์
20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนและตายตัว) 
 
 

เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น...........................................................  เขียนที่ ................................................................................................ 
    วันท่ี..................เดือน..........................................พ.ศ. ........................ 

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ............................อยู่บ้านเลขท่ี........................................... 
    ซอย...................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ.................................... 
  จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์......................................................   

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
            โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ.......................................เสียง ดังนี้ 

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

(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

          1.  ช่ือ...................................................................................อาย.ุ......................ป ีอยู่บ้านเลขท่ี............................................. 
        ถนน..................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
       จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์............................................หรือ 

           2. นายชาย วัฒนสุวรรณ อาย ุ50 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 2/53 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือ 

                  3.นายสมัพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 88/23/1 หมู่ที่ 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี

 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ห้องกรุงธนบอลรูม เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิท
วงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

             วาระที่   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558     

       ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

             วาระท ี  2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2558 และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

             วาระที่   3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

                             ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

อากรแสตมป ์
20 บาท 
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              วาระที่    4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558   

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

               วาระที่   5  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ ในปี2559 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    

               วาระที่   6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559   

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    

               วาระที่   7  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี   2559 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    

    วาระที่   8  พิจารณารับทราบแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามและการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WCIH”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสัดส่วนของจ านวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
(IPO) ของ WCIH และสัดส่วนของจ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือจองซ้ือ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive rights) 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
           เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

     วาระที่   9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ภายใต้โครงการ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   

                 วาระที่   10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ 
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ  
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

  ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                                                     (...................................................................) 

            ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                     (...................................................................) 

                 ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
            (...................................................................) 

                 ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
      (...................................................................) 

 

หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีทีมีวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ หอ้งกรุงธน
บอลรูม เลขท่ี 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

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..................................................................................................................................................................................... 

  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

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

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

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

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

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

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    
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วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................................................................................................... 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

            ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                     (...................................................................) 

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

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

                 ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
      (...................................................................) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
 
 

( แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ) 
    
 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...........................................................  เขียนที่ ................................................................................................ 

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

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

    ซอย...................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ.................................... 
 จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ............................................................................................. 
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)   

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.......................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามญั................................................................หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

          1.  ช่ือ...................................................................................อาย.ุ......................ปี อยู่บ้านเลขท่ี............................................. 
        ถนน..................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
       จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์............................................หรือ 

       2. นายชาย วัฒนสุวรรณ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 2/53 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือ 

                  3.นายสมัพันธ์ หุ่นพยนต์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 88/23/1 หมู่ที่ 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี

(3) เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลรเิวอร์ ห้องกรุงธนบอลรูม เลขท่ี 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
ครั้งนี้ ดังนี ้

   มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

    มอบฉันทะบางส่วน คือ 

   หุ้นสามัญ.............................................หุ้น   และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..........................................เสียง 

   หุ้นบุริมสิทธิ..........................................หุ้น   และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..........................................เสียง  
                      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..................................................................เสยีง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  

               วาระที่   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558     
       ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

 

อากรแสตมป ์
20 บาท 
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               วาระท ี  2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2558 และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

   วาระที่   3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว 

                             ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

              วาระที่    4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558   

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

               วาระที ่  5  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2559 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    

               วาระที่   6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559   

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    

               วาระที่   7  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี   2559 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    

   วาระที่   8  พิจารณารับทราบแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามและการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WCIH”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสัดส่วนของจ านวนหุ้นทีจ่ะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ของ WCIH และ
สัดส่วนของจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ WCIH ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือจองซ้ือตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 
(Pre-emptive rights) 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
           เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
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   วาระที่   9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทนุของ WCIH ภายใต้โครงการ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   

                 วาระที่   10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ 
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ  
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  
  ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

            ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                     (...................................................................) 

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

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

                 ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
      (...................................................................) 

หมายเหต ุ
1.   หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2.   หลักฐานท่ีต้องแนบให้พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3.   ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.   ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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     ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท ซ่ึงจะจัดขึน้ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
 ห้องกรุงธนบอลรูม เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

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

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  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    

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

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

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

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

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

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    
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วาระที่...............เรื่อง..................................................................................................................................................................................... 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

            ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                     (...................................................................) 

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

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

                 ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
      (...................................................................) 
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ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

 
ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ 

 

 กรณผีู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมไดด้้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัท ไดจ้ดั
ให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้  โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มลีักษณะดงันี้ 

- แบบ ก. แบบท่ัวไปซึ่งเป็นท่ีง่ายไมซ่ับซ้อน  
- แบบ ข. แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
- แบบ ค. แบบท่ีใช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝาก

และดูแลหุ้น 
วิธีการมอบฉันทะสามารถด าเนินการไดด้ังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น) ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน โดยบริษัท
ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบยีบวาระ 

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

(3) ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทดังมีรายละเอยีด
ตามที่ส่งมาพร้อมกันนี ้หากผู้ถือหุน้เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระและส่งหนังสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังส านัก
เลขานุการบริษัท ณ เลขท่ี 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700  เพื่อความสะดวกในการตรวจ
เอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัท ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน 

(5) ให้กรอกข้อความให้ถูกต้องและชัดเจนและผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงช่ือในหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์ จ านวน 
20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันท่ีที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

(6) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โตะ๊ลงทะเบยีนส าหรับผู้รับ
มอบฉันทะในวันประชุม 

การลงทะเบียน 

  บริษัท จะเปิดใหผู้้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม เวลา  09.00 น. ของวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ 
สถานท่ีประชุม ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
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เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

เนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Bar code ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน ที่บริษัทส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีบุคคลธรรมดา 
 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ปรากฏรูปถ่ายและยังไมห่มดอายุ เช่น บัตรประชาชน  บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ 
หรือหนังสือเดินทางและหากมีการเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ให้ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย 

 1.2  กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี ้
(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืช่ือของผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะและติด

อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
(2) ส าเนาส่วนเอกสารราชการออกให้ท่ีปรากฏรูปถ่ายและยังไมห่มดอายุตาม ข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะ

ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) เอกสารทีส่่วนราชการออกให้ที่ปรากฏและยังไม่หมดอายตุาม ข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. กรณีนิติบคุคล  
 2.1  กรณผีู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
  (1) เอกสารทีส่่วนราชการออกไปท่ีปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล 
                        (2)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนติิบุคคล และมีข้อความ

แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
2.2     กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้ 

(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืช่ือของผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ และตดิ
อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถอืหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนติิบุคคล และมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเปน็ผู้ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ทีป่รากฏรปูถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

(4) เอกสารทีส่่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี ้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมปค์รบถ้วนแล้ว 

(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจ

กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูม้ีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

(4)   ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรปูถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัส
โตเดยีน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 3.2  เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น 
(1)   หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
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(2)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนติิบุคคลและมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรปูถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลและลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ 

4. ในกรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมไิดม้ีสญัชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารที่จดัท าขึ้นนั้นเป็นภาษา
อื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ให้ท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของค าแปลด้วย 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

a. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 
b. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ับมอบฉันทะตามหนังสือมองฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ 
d. เจ้าหน้าท่ีจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง (2) ผูร้ับมอบฉันทะตามหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีทีผู่ม้อบฉันทะไดร้ะบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไมไ่ด้ระบุการ
ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจา้หน้าทีจ่ะไม่แจกบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบรับมอบฉนัทะในกรณีที่ผูม้อบฉันทะ
ได้มีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่
เวลาที่ผูร้ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

e. ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชุมจะถามว่ามผีู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท า
เครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนและให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจา้หน้าท่ีด าเนินการเก็บ
บัตรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนับโดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออก
เสียง และบัตรเสยี ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดและส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็น
ด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้ท าเครื่องหมายในช่อง  ในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิน้การประชุม ท้ังนี้กรณีที่
จะถือว่าเป็นบัตรเสยีเช่น กรณีผูล้งคะแนนท าเครื่องหมายในช่อง  ไม่ชัดเจนหรือไม่ลงลายมือช่ือก ากับการแก้ไขเป็นต้น 

f. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มประชุมซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ท่ีประชุมทราบ
ก่อนการซักถามหรือแสดงความคดิเห็นทุกครั้ง  

g. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
i.    กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ii.    กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ทั้งนี้ บริษัทไดร้ะบุไว้ในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระ
จะต้องไดร้ับการอนุมติด้วยคะแนนเสียงใด 

iii.    หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
iv.    ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมสี่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น 

h. การนับคะแนนเสียงจะกระท าทันทีและจะมีการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
         
 
ชื่อ  นายชาย วัฒนสุวรรณ                                                           
อาย ุ  50 ปี 
สัญชาติ  ไทย 
ที่อยู่  บ้านเลขท่ี 2/53 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
 
 
การศึกษา            -ปริญญาโท บริหารธรุกิจ University of Baltimore (Sigma Iota Epsilon) แมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา 
 -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 -Certification Program (DCP) รุ่น 177/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 
 -Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น14/2014 
 
ประสบการณ์การท างาน 
  - ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จ ากัด  

- พ.ค. 2557- ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด  
- 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จ ากัด 
- 2556 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
- ก.ค.2555 - ปัจจุบัน      กรรมการบริษัท บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด 
- พ.ย.2552 - ปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ ากัด 
- ต.ค.2552 - ปัจจุบัน      กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ ากัด 
- 2550 - ต.ค.2552          รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จ ากัด 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่มี-  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียในวาระ    -ไม่มี- 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ 
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัมพันธ์  หุ่นพยนต์ 
อาย ุ 64 ปี                                                                          
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่              88/23/1 หมู่ที่ 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุร ี           

 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
 ปริญญาตรี นติิศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
 ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสังคมศึกษา (ISS)   
 กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์  
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
                   -Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกล้า ปี 2554 

-Cert. of Successful Formulation & Execution of Strategy, Thai Institute of Director 2011      
                   -Cert. of Audit Committee Program, Thai Institute of Director, ปี 2552      
                  -Cert. of Director Certification Program, Thai Institute of Director, ปี 2551      
ประสบการณ์การท างาน 
 ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกอินเตอร์ จ ากดั  
 2557- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด  
 2556 - ปัจจุบัน      กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) 
 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สเปซเมด จ ากัด 
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
   2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ   สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
            2552 - 2554 ประธานกรรมการด าเนินโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร  
                                      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
            2551 - 2554       กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค                                
    
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่มี-  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียในวาระ    -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 

 


