
    
 

ข้อปฏิบัตสิ ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้ถอืหุน้มีควำมประสงคเ์ข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM 
1.1 โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรรบบกำรประุมมู้ถื ออหรมถนูาำนสออออเเลกกทรอนเกส ์ (E-AGM) (สเองทีอสางมำดถวย1) 

โดยขอใหรถทาำน ระบุอเีมล (E-Mail) และหมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืของท่ำนให้ชัดเจน ส ำหรับใช้ในกำร

ลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชุม และแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตบวตนเพอออยอนยบนสเทธเเขถำราวมประุมม E-AGM ดบงนี ้

 ส ำหรับผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ – ส  ำเนำบบตรประจ ำตบวประุำุน หรรออส ำเนำหรนบงสออเดเนทำง หรรออ

ส ำเนำเอกสำรอออนซึองออกโดยหรนาวยงำนรำุกำร ทีอยบงไมาหรมดอำยม พรถอมลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถอง 

 ส ำหรับผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคล – หรนบงสออมอบอ ำนำจ หรรออ หรนบงสออมอบฉบนทะทีอลงลำยมออ อุออครบืถวน

พรถอมเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดทีอระบมในหรบวขถอ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉบนทะ” ในหรนถำืบดไป 

ขอใหรถทาำนสางแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรรบบกำรประุมมูาำนสออออเเลกกทรอนเกส ์(E-AGM) และเอกสำรแสดงตบวตนดบงกลาำวขถำงตถน

ใหรถบรเษบทฯ ภำยในวบนทีอ 26 เมษำยน  2565 ูาำนุาองทำงดบงนี ้

 ทำงจดหรมำยอเเลกกทรอนเกส ์E-mail address : info@emc.co.th 

 ทำงไปรษณียล์งทะเบียน 

ืงึ วาำทีอ ร.ต. เมธี อเทธเรเวเุบย 

     เลขำนมกำร บรเษบท อีเอกมซี จ ำกบด (มหรำุน) 

     140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ุบน้ 28  

     ืนนสีลม สมรเยวงศ ์บำงรบก กรมงเทพฯ 10500 

1.2 เมอออบรเษบทฯ ไดถรบบเอกสำรตำมขถอ 1.1 จำกทาำน บรเษบทฯ จะด ำเนเนกำรตรวจสอบเอกสำรเพอออยอนยบนสเทธเเขถำราวม

ประุมมโดยเมอออูาำนกำรตรวจสอบสเทธเแลถว บรเษบทฯ จะจบดสาง อุออู้ถใุถ (username) และ รหรบสู้ถใุถ (Password) 

พรถอม Weblink ในกำรเขถำส้าระบบกำรประุมม E-AGM ไปใหรถทาำนูาำนทำงอีเมล (E-Mail) 

ทบง้นี ้ขอใหรถทาำนเกกบรบกษำ อุออู้ถใุถ (Username) และรหรบสู้ถใุถ (Password) ไวถเปกนควำมลบบ ไมาเปเดเูยแกาู้ถอออน และใน

กรณีทีอ อุออู้ถใุถ (username) และรหรบสู้ถใุถ (password) ของทาำนสญ้หรำย หรรออยบงไมาไดถรบบภำยในวบนทีอ 28 เมษำยน 

2565 กรมณำตเดตาอบรเษบทฯ โดยทบนที 

1.3 ขอใหรถทาำนศกึษำค้ามออวเธีกำรใุถงำนระบบกำรประุมม E-AGM ทีอบรเษบทฯ ไดถสางใหรถทาำนทำงอีเมล (E-Mail) โดย

ละเอียดทบง้นี ้ ระบบจะเปเดใหรถทาำนลงทะเบียนเขถำราวมประุมมลาวงหรนถำ 120 นำทีกาอนเรเอมประุมม อยาำงไรกกตำม 

กำรืาำยทอสดกำรประุมมจะเรเอมในเวลำ 14.00 น.เทาำนบน้ 

1.4 ส ำหรรบบวเธีกำรลงคะแนนระหรวาำงกำรประุมม E-AGM ทาำนสำมำรืลงคะแนนในแตาละวำระไดถ โดยลงคะแนน 

“ไมาเหรกนดถวย” หรรออ “งดออกเสียง” กรณีทีอทาำนไมาลงคะแนนส ำหรรบบวำระใดๆ ระบบจะนบบคะแนนของทาำนเปกน 

“เหรกนดถวย” โดยอบตโนมบตเ 

สเองทีอสางมำดถวยล ำดบบทีอ 10 



    
 

1.5 กรณีทีอทาำนประสบปบญหรำทำงดถำนเทคนเคในกำรใุถระบบกำรประุมม E-AGM กาอนกำรประุมม หรรออระหรวาำงกำร

ประุมม กรมณำตเดตาอ บรเษบท พอยซ เทคโนโลยี จ ำกบด ซึองเปกนู้ถใหรถบรเกำรระบบกำรประุมม E-AGM ของทำงบรเษบท

ฯ โดยบรเษบทฯ จะระบมุ าองทำงกำรตเดตาอ บรเษบท พอยซ เทคโนโลยี จ ำกบด ไวถในอีเมลทีอไดถสาง อุออู้ถใุถ (Username) 

และรหรบสู้ถใุถ (Password) ใหรถทาำน 

รำย อุออเจถำหรนถำทีอดแ้ลกำรใุถระบบ 

คมณ ทบศนวดี ทวะุำลี 
เบอรโ์ทร : 062-908-8787 
อีเมล : tassanavadee@poise.co.th 

คมณ กบนตรบตน ์จึงธนำภรณ ์ 
เบอรโ์ทร :  092-670-3232 
อีเมล : kantarat@poisetechnology.com 

 

2. กรณีผู้ถอืหุน้มีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้้อืน่เข้ำร่วมประชุม E-AGM 
ส ำหรรบบู้ถื ออหรมถนทีอไมาสำมำรืเขถำราวมประุมม E-AGM ไดถ ู้ถื ออหรมถนสำมำรืมอบฉบนทะใหรถบมคคลอออนหรรออกรรมกำรอเสระ

ของบรเษบทฯ ดบงตาอไปนีเ้ขถำราวมประุมมและออกเสียงแทน 

ชือ่-นำมสกุล/ต ำแหน่ง อำยุ ทีอ่ยู่ 
วำระทีม่ส่ีวน

ได้เสีย 
(พเิศษ) 

1. นำงสำวเพรำมำตร หรบนตรำ 
         ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

69 บรเษบท อีเอกมซี จ ำกบด (มหรำุน) 
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ุบน้ 28  
ืนนสีลม สมรเยวงศ ์บำงรบก กรมงเทพฯ 10500 

ไมามี 

2. นำงสำวทวีศร ี วเกยำธเปบตย ์
         กรรมกำรตรวจสอบ 

70 บรเษบท อีเอกมซี จ ำกบด (มหรำุน) 
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ุบน้ 28  
ืนนสีลม สมรเยวงศ ์บำงรบก กรมงเทพฯ 10500 

ไมามี 

3. ดร. เยำวรเนทร ์ ศรีุ บยนบนท ์
         กรรมกำรตรวจสอบ 

70 บรเษบท อีเอกมซี จ ำกบด (มหรำุน) 
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ุบน้ 28  
ืนนสีลม สมรเยวงศ ์บำงรบก กรมงเทพฯ 10500 

ไมามี 

ทบ้งนี ้ขอใหรถู้ถ อือหรมถนกรอกขถอควำมและลงลำยมออ อุออในหรนบงสออมอบฉบนทะทีอบรเษบทฯ ไดถจบดสางใหรถแกาู้ถ อือหรมถน หรรออ

สำมำรืดำวน์โหรลดจำกเวกบไซด์บรเษบทฯ  ทีอ  www.emc.co.th และสางหรนบงสออมอบฉบนทะและส ำเนำเอกสำร

ประกอบกำรมอบฉบนทะ (ตำมทีอระบมดถำนลาำงนี)้ ใหรถบรเษบทฯ ภำยในวบนทีอ 26 เมษำยน 2565 ูาำนุาองทำงดบงนี ้

 ทำงจดหรมำยอเเลกกทรอนเกส ์E-Mail address : info@emc.co.th 

 ทำงไปรษณียล์งทะเบียน 

ืงึ วาำทีอ ร.ต. เมธี อเทธเรเวเุบย 

เลขำนมกำร บรเษบท อีเอกมซี จ ำกบด (มหรำุน) 

140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ุบน้ 28  

 ืนนสีลม สมรเยวงศ ์บำงรบก กรมงเทพฯ 10500 

mailto:tassanavadee@poise.co.th
mailto:kantarat@poisetechnology.com
http://www.emc.co.th/


    
 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 
ผู้ถอืหุน้มอบฉันทะ 
1. หรนบงสออมอบฉบนทะทีอกรอกขถอควำมครบืถวน และลงลำยมออ อุออของู้ถมอบฉบนทะและู้ถรบบมอบฉบนทะ และ 

2. ส ำเนำบบตรประจ ำตบวประุำุน หรรออส ำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำ

ืก้ตถองของู้ถมอบฉบนทะ และ 

3. ส ำเนำบบตรประจ ำตบวประุำุน หรรออส ำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำ

ืก้ตถองของู้ถรบบมอบฉบนทะ 

นิตบุิคคลมอบฉันทะ 

1. หรนบงสออมอบฉบนทะทีอกรอกขถอควำมครบืถวน และลงลำยมออ อุออของู้ถมีอ  ำนำจลงลำยมออ อุออูก้พบนนเตเบมคคลนบน้ 

รวมทบง้ตรำประทบบของนเตเบมคคล (ืถำมี) ของู้ถมอบฉบนทะ และลงลำยมออ อุออของู้ถรบบมอบฉบนทะ และ 

2. หรนบงสออรบบรองกำรจดทะเบียนเปกนนเตเบมคคลของู้ถมอบฉบนทะ ซึองลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถองและออกใหรถไมา

เกเน 6 เดออนกาอนวบนประุมมู้ถื ออหรมถน และ 

3. ส ำเนำบบตรประจ ำตบวประุำุน หรรออส ำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมออ อุออรบรองส ำเนำ

ืก้ตถองของู้ถมีอ  ำนำจลงลำยมออ อุออูก้พบนนเตเบมคคลนบน้ (ู้ถมอบฉบนทะ) และ 

4. ส ำเนำบบตรประจ ำตบวประุำุน หรรออส ำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำ

ืก้ตถองของู้ถรบบมอบฉบนทะ 

บุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชำตไิทยหรือนิตบุิคคลจดทะเบยีนตำ่งชำต ิ

1. หรนบงสออมอบฉบนทะแบบ ค. ซึองไดถกรอกขถอควำมืก้ตถอง ครบืถวน และลงลำยมออ อุออู้ถแทนนเตเบมคคล (กรรมกำรู้ถมี

อ  ำนำจ) พรถอมประทบบตรำส ำคบญบรเษบท (ืถำมี) และู้ถรบบมอบฉบนทะ 

2. เอกสำรของู้ถื ออหรมถน 

- ส ำเนำหรนบงสออรบบรองกำรจดทะเบียนนเตเบมคคลของู้ถื ออหรมถน ซึองออกโดยหรนาวยงำนรำุกำรของประเทศ

ดบงกลาำว (ซึองแสดงใหรถเหรกนวาำู้ถแทนนเตเบมคคล (กรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจ) ทีอลง อุออในฐำนะู้ถมอบฉบนทะ เปกน

กรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจลงลำยมออ อุออแทนนเตเบมคคลทีอเปกนู้ถื ออหรมถนอำยมไมาเกเน 6 เดออนกาอนวบนประุมม ลงลำยมออ

อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถองโดยู้ถแทนนเตเบมคคล (กรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจ) พรถอมประทบบตรำส ำคบญบรเษบท (ืถำมี) 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนของู้ถแทนนเตเบมคคล (กรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจ) ซึองเปกนกรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจลงลำยมออ อุออ

ูก้พบนนเตเบมคคล และลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถอง 

- ส ำเนำหรนบงสออมอบอ ำนำจจำกู้ถื ออหรมถนทีอเปกนู้ถลงทมนตาำงประเทศใหรถคบสโตเดียนเปกนู้ถเขถำราวมประุมมและออก

เสียงลงคะแนน ซึองลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำื้กตถองโดยู้ถแทนนเตเบมคคล (กรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจ) พรถอม

ประทบบตรำส ำคบญบรเษบท (ืถำมี) 

 

 



    
 

3. เอกสำรของคบสโตเดียน 

- ส ำเนำหรนบงสออมอบอ ำนำจทีอคบสโตเดียนไดถมอบอ ำนำจใหรถกรรมกำร หรรออู้ถบรเหรำร หรรออพนบกงำนของคบส

โตเดียน เปกนู้ถมอบฉบนทะใหรถพนบกงำน หรรออบมคคลอออนใด เพอออกำรเขถำประุมมูมถื ออหรมถนของบรเษบทลก้คถำไดถ และ

ลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำื้กตถองโดยกรรมกำร หรรออู้ถบรเหรำร หรรออพนบกงำนของคบสโตเดียนซึองเปถนู้ถมอบ

ฉบนทะ 

- หรนบงสออยอนยบนหรรออส ำเนำใบอนมญำตกำรประกอบธมรกเจคบสโตเดียนของคบสโตเดียน และลงลำยมออ อุออรบบรอง

ส ำเนำืก้ตถองโดยู้ถมอบฉบนทะ 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนของู้ถมอบฉบนทะ ซึองู้ถมอบฉบนทะลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถอง และ 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนของู้ถรบบมอบฉบนทะ ซึองู้ถรบบมอบฉบนทะลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถอง 

4. กรณีมีกำรมอบอ ำนำจุาวงกาอนกำรมอบฉบนทะใหรถคบสโตเดียน 

- เอกสำรแสดงกำรมอบอ ำนำจุาวงทมกุาวงตถองครบืถวนไมาขำดตอน และมีืถอยค ำใหรถมอบอ ำนำจุาวงไดถ 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนของู้ถมอบอ ำนำจุาวงทมกุาวง และลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำื้กตถองโดยูมถมอบ

ฉบนทะ (กรณีเปกนนเตเบมคคลลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำื้กตถองโดยกรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจลงลำยมออ อุออของู้ถ

มอบฉบนทะ) 

ทบง้นี ้เอกสำรทีอจบดท ำขึน้ในตาำงประเทศ จะตถองูาำนกำรรบบรองจำกโนตำรพีบบบลเค และในกรณีทีอ เอกสำรใดทีอมเไดถ

มีตถนฉบบบเปกนภำษำอบงกฤษ จะตถองจบดท ำค ำแปลภำอบงกฤษแนบมำพรถอมดถวยและใหรถู ้ ถื ออหรมถนหรรออกรรมกำรู้ถมี

อ  ำนำจลงลำยมออ อุออูก้พบนนเตเบมคคลนบน้รบบรองควำมืก้ตถองของค ำแปล 

3. ช่องทำงส ำหรับผู้ถอืหุน้ในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมทีเ่กีย่วข้องกับบริษัทฯ และวำระกำร
ประชุม E-AGM มีดงันี ้
3.1 ระหรวาำงกำรประุมม E-AGM ู้ถื ออหรมถนทีอเขถำราวมประุมมสำมำรืสางค ำแนะน ำหรรออค ำืำมไดถู าำนระบบกำรประุมม 

E-AGM 

3.2 ู้ถื ออหรมถนสำมำรืสางค ำแนะน ำหรรออค ำืำมลาวงหรนถำใหรถบรเษบทฯ กาอนวบนประุมม โดยสางแบบฟอรม์สางค ำืำม

ลาวงหรนถำส ำหรรบบกำรประุมมูาำนสออออเเลกกทรอนเกส ์(E-AGM) (สเองทีอสางมำดถวย 2) ทีอกรอกขถอมล้เรยีบรถอยแลถวใหรถแกา

บรเษบทฯ ภำยใน วบนทีอ 26 เมษำยน 2565 ูาำนุาองทำง ตาอไปนี ้
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