สเองทีอสงา มำดถวยลำดบบทีอ 10

ข้อปฏิบัตสิ ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอื หุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ
1. กรณีผู้ถอื หุน้ มีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรรบบกำรประุมมู้ืถ ออหรมนถ ูาำนสออออเเลกกทรอนเกส์ (E-AGM) (สเองทีอสงา มำดถวย1)
โดยขอใหรถทำา น ระบุอเี มล (E-Mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มอื ถือของท่ำนให้ชัดเจน สำหรับใช้ในกำร
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และแนบสำเนำเอกสำรแสดงตบวตนเพอออยอนยบนสเทธเเขถำราวมประุมม E-AGM ดบงนี ้
 สำหรับผู้ถอื หุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำ – สำเนำบบตรประจำตบวประุำุน หรรออสำเนำหรนบงสออเดเนทำง หรรออ
สำเนำเอกสำรอออนซึงอ ออกโดยหรนาวยงำนรำุกำร ทีอยงบ ไมาหรมดอำยม พรถอมลงลำยมออุอออรบบรองสำเนำื้กตถอง
 สำหรับผู้ถอื หุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคล – หรนบงสออมอบอำนำจ หรรออ หรนบงสออมอบฉบนทะทีอลงลำยมออุอออครบืถวน
พรถอมเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดทีอระบมในหรบวขถอ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉบนทะ” ในหรนถำืบดไป
ขอใหรถทำา นสางแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรรบบกำรประุมมูาำนสออออเเลกกทรอนเกส์ (E-AGM) และเอกสำรแสดงตบวตนดบงกลาำวขถำงตถน
ใหรถบรเษบทฯ ภำยในวบนทีอ 26 เมษำยน 2565 ูาำนุาองทำงดบงนี ้
 ทำงจดหรมำยอเเลกกทรอนเกส์ E-mail address : info@emc.co.th
 ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ืึง วาำทีอ ร.ต. เมธี อเทธเรวเ เุยบ
เลขำนมกำร บรเษบท อีเอกมซี จำกบด (มหรำุน)
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ุบน้ 28
ืนนสีลม สมรยเ วงศ์ บำงรบก กรมงเทพฯ 10500
1.2 เมอออบรเษบทฯ ไดถรบบ เอกสำรตำมขถอ 1.1 จำกทาำน บรเษบทฯ จะดำเนเนกำรตรวจสอบเอกสำรเพอออยอนยบนสเทธเเขถำราวม
ประุมมโดยเมอออูาำนกำรตรวจสอบสเทธเแลถว บรเษบทฯ จะจบดสางุอออู้ใถ ุถ (username) และ รหรบสู้ใถ ุถ (Password)
พรถอม Weblink ในกำรเขถำส้รา ะบบกำรประุมม E-AGM ไปใหรถทำา นูาำนทำงอีเมล (E-Mail)
ทบง้ นี ้ ขอใหรถทำา นเกกบรบกษำุอออู้ใถ ุถ (Username) และรหรบสู้ใถ ุถ (Password) ไวถเปก นควำมลบบ ไมาเปเ ดเูยแกาูอ้ถ อน และใน
กรณีทอีุออู้ใถ ุถ (username) และรหรบสู้ใถ ุถ (password) ของทาำนส้ญหรำย หรรออยบงไมาไดถรบบ ภำยในวบนทีอ 28 เมษำยน
2565 กรมณำตเดตาอบรเษบทฯ โดยทบนที
1.3 ขอใหรถทำา นศึกษำค้มา ออวเธีกำรใุถงำนระบบกำรประุมม E-AGM ทีอบรเษบทฯ ไดถสงา ใหรถทำา นทำงอีเมล (E-Mail) โดย
ละเอียดทบง้ นี ้ ระบบจะเปเ ดใหรถทำา นลงทะเบียนเขถำราวมประุมมลาวงหรนถำ 120 นำทีกาอนเรเมอ ประุมม อยาำงไรกกตำม
กำรืาำยทอสดกำรประุมมจะเรเมอ ในเวลำ 14.00 น.เทาำนบน้
1.4 สำหรรบบวเธีกำรลงคะแนนระหรวาำงกำรประุมม E-AGM ทาำนสำมำรืลงคะแนนในแตาละวำระไดถ โดยลงคะแนน
“ไมาเหรกนดถวย” หรรออ “งดออกเสียง” กรณีทอีทำา นไมาลงคะแนนสำหรรบบวำระใดๆ ระบบจะนบบคะแนนของทาำนเปก น
“เหรกนดถวย” โดยอบตโนมบตเ

1.5 กรณีทอีทำา นประสบปบ ญหรำทำงดถำนเทคนเคในกำรใุถระบบกำรประุมม E-AGM กาอนกำรประุมม หรรออระหรวาำงกำร
ประุมม กรมณำตเดตาอ บรเษบท พอยซ เทคโนโลยี จำกบด ซึงอ เปก นู้ใถ หรถบรเกำรระบบกำรประุมม E-AGM ของทำงบรเษบท
ฯ โดยบรเษบทฯ จะระบมุาองทำงกำรตเดตาอ บรเษบท พอยซ เทคโนโลยี จำกบด ไวถในอีเมลทีอไดถสงา ุอออู้ใถ ุถ (Username)
และรหรบสู้ใถ ุถ (Password) ใหรถทำา น
รำยุอออเจถำหรนถำทีอดแ้ ลกำรใุถระบบ
คมณ ทบศนวดี ทวะุำลี
เบอร์โทร : 062-908-8787
อีเมล : tassanavadee@poise.co.th

คมณ กบนตรบตน์ จึงธนำภรณ์
เบอร์โทร : 092-670-3232
อีเมล : kantarat@poisetechnology.com

2. กรณีผู้ถอื หุน้ มีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อน่ื เข้ำร่วมประชุม E-AGM
สำหรรบบู้ืถ ออหรมนถ ทีอไมาสำมำรืเขถำราวมประุมม E-AGM ไดถ ู้ืถ ออหรมนถ สำมำรืมอบฉบนทะใหรถบคม คลอออนหรรออกรรมกำรอเสระ
ของบรเษบทฯ ดบงตาอไปนีเ้ ขถำราวมประุมมและออกเสียงแทน
ทีอ่ ยู่

วำระทีม่ สี ่วน
ได้เสีย
(พิเศษ)

ชือ่ -นำมสกุล/ตำแหน่ง

อำยุ

1. นำงสำวเพรำมำตร หรบนตรำ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

69

บรเษบท อีเอกมซี จำกบด (มหรำุน)
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ุบน้ 28
ืนนสีลม สมรยเ วงศ์ บำงรบก กรมงเทพฯ 10500

ไมามี

2. นำงสำวทวีศรี วเกยำธเปบตย์
กรรมกำรตรวจสอบ

70

บรเษบท อีเอกมซี จำกบด (มหรำุน)
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ุบน้ 28
ืนนสีลม สมรยเ วงศ์ บำงรบก กรมงเทพฯ 10500

ไมามี

3. ดร. เยำวรเนทร์ ศรีุยบ นบนท์
กรรมกำรตรวจสอบ

70

บรเษบท อีเอกมซี จำกบด (มหรำุน)
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ุบน้ 28
ืนนสีลม สมรยเ วงศ์ บำงรบก กรมงเทพฯ 10500

ไมามี

ทบ้งนี ้ ขอใหรถู้ถืออ หรมถน กรอกขถอควำมและลงลำยมอ อุออ อ ในหรนบงสออ มอบฉบน ทะทีอ บ รเษบ ท ฯ ไดถจบด สางใหรถแ กาู้ถืออ หรมถน หรรออ
สำมำรืดำวน์โ หรลดจำกเวก บ ไซด์บ รเ ษบ ท ฯ ทีอ www.emc.co.th และสา ง หรนบ ง สอ อ มอบฉบ น ทะและส ำเนำเอกสำร
ประกอบกำรมอบฉบนทะ (ตำมทีอระบมดำถ นลาำงนี)้ ใหรถบรเษบทฯ ภำยในวบนทีอ 26 เมษำยน 2565 ูาำนุาองทำงดบงนี ้
 ทำงจดหรมำยอเเลกกทรอนเกส์ E-Mail address : info@emc.co.th
 ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ืึง วาำทีอ ร.ต. เมธี อเทธเรวเ เุยบ
เลขำนมกำร บรเษบท อีเอกมซี จำกบด (มหรำุน)
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ุบน้ 28
ืนนสีลม สมรยเ วงศ์ บำงรบก กรมงเทพฯ 10500

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุน้ มอบฉันทะ
1. หรนบงสออมอบฉบนทะทีอกรอกขถอควำมครบืถวน และลงลำยมออุอออของู้มถ อบฉบนทะและู้รถ บบ มอบฉบนทะ และ
2. สำเนำบบตรประจำตบวประุำุน หรรออสำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมอ อุออ อรบบรองสำเนำ
ื้กตถองของู้มถ อบฉบนทะ และ
3. สำเนำบบตรประจำตบวประุำุน หรรออสำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมอ อุออ อรบบรองสำเนำ
ื้กตถองของู้รถ บบ มอบฉบนทะ

นิตบิ ุคคลมอบฉันทะ
1. หรนบงสออมอบฉบนทะทีอกรอกขถอควำมครบืถวน และลงลำยมออุอออของู้มถ ีอำนำจลงลำยมออุอออู้กพบนนเตเบมคคลนบน้
รวมทบง้ ตรำประทบบของนเตเบคม คล (ืถำมี) ของู้มถ อบฉบนทะ และลงลำยมออุอออของู้รถ บบ มอบฉบนทะ และ
2. หรนบงสออรบบรองกำรจดทะเบียนเปก นนเตเบคม คลของู้มถ อบฉบนทะ ซึองลงลำยมออุอออรบบรองสำเนำื้กตถองและออกใหรถไมา
เกเน 6 เดออนกาอนวบนประุมมู้ืถ ออหรมนถ และ
3. สำเนำบบตรประจำตบวประุำุน หรรออสำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมอ อุออ อรบรองสำเนำ
ื้กตถองของู้มถ ีอำนำจลงลำยมออุอออู้กพบนนเตเบคม คลนบน้ (ู้มถ อบฉบนทะ) และ
4. สำเนำบบตรประจำตบวประุำุน หรรออสำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมอ อุออ อรบบรองสำเนำ
ื้กตถองของู้รถ บบ มอบฉบนทะ

บุคคลทีไ่ ม่ใช่สัญชำติไทยหรือนิตบิ ุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ
1. หรนบงสออมอบฉบนทะแบบ ค. ซึงอ ไดถกรอกขถอควำมื้กตถอง ครบืถวน และลงลำยมออุอออู้แถ ทนนเตเบคม คล (กรรมกำรู้มถ ี
อำนำจ) พรถอมประทบบตรำสำคบญบรเษบท (ืถำมี) และู้รถ บบ มอบฉบนทะ
2. เอกสำรของู้ืถ ออหรมนถ
- สำเนำหรนบงสออรบบ รองกำรจดทะเบี ยนนเ ตเบมคคลของู้ืถ อ อหรมนถ ซึองออกโดยหรนาวยงำนรำุกำรของประเทศ
ดบงกลาำว (ซึองแสดงใหรถเหรกน วาำู้แถ ทนนเ ตเ บมค คล (กรรมกำรู้มถ ี อ ำนำจ) ทีอ ลงุออ อในฐำนะู้ถม อบฉบน ทะ เปก น
กรรมกำรู้มถ ีอำนำจลงลำยมออุอออแทนนเตเบคม คลทีอเปก นู้ืถ ออหรมนถ อำยมไมาเกเน 6 เดออนกาอนวบนประุมม ลงลำยมออ
ุอออรบบรองสำเนำื้กตถองโดยู้แถ ทนนเตเบคม คล (กรรมกำรู้มถ ีอำนำจ) พรถอมประทบบตรำสำคบญบรเษบท (ืถำมี)
- สำเนำเอกสำรแสดงตนของู้แถ ทนนเตเบคม คล (กรรมกำรู้มถ ีอำนำจ) ซึองเปก นกรรมกำรู้มถ ีอำนำจลงลำยมออุอออ
ู้กพบนนเตเบคม คล และลงลำยมออุอออรบบรองสำเนำื้กตถอง
-

สำเนำหรนบงสออมอบอำนำจจำกู้ืถ ออหรมนถ ทีอเปก นู้ลถ งทมนตาำงประเทศใหรถคสบ โตเดียนเปก นู้เถ ขถำราวมประุมมและออก
เสียงลงคะแนน ซึองลงลำยมออุอออรบบรองสำเนำื้กตถองโดยู้แถ ทนนเ ตเบมคคล (กรรมกำรู้มถ ีอำนำจ) พรถอม
ประทบบตรำสำคบญบรเษบท (ืถำมี)

3. เอกสำรของคบสโตเดียน
- สำเนำหรนบงสออมอบอำนำจทีอ คบสโตเดี ยนไดถมอบอำนำจใหรถกรรมกำร หรรออู้บถ รเหรำร หรรออพนบกงำนของคบส
โตเดียน เปก นู้มถ อบฉบนทะใหรถพนบกงำน หรรออบมคคลอออนใด เพอออกำรเขถำประุมมูมืถ ออหรมนถ ของบรเษบทล้กคถำไดถ และ
ลงลำยมออุอออรบบรองสำเนำื้กตถองโดยกรรมกำร หรรออู้บถ รเหรำร หรรออพนบกงำนของคบสโตเดียนซึองเปถนู้มถ อบ
ฉบนทะ
- หรนบงสออยอนยบนหรรออสำเนำใบอนมญำตกำรประกอบธมรกเจคบสโตเดียนของคบสโตเดียน และลงลำยมออุอออรบบรอง
สำเนำื้กตถองโดยู้มถ อบฉบนทะ
- สำเนำเอกสำรแสดงตนของู้มถ อบฉบนทะ ซึงอ ู้มถ อบฉบนทะลงลำยมออุอออรบบรองสำเนำื้กตถอง และ
- สำเนำเอกสำรแสดงตนของู้รถ บบ มอบฉบนทะ ซึงอ ู้รถ บบ มอบฉบนทะลงลำยมออุอออรบบรองสำเนำื้กตถอง
4. กรณีมีกำรมอบอำนำจุาวงกาอนกำรมอบฉบนทะใหรถคสบ โตเดียน
- เอกสำรแสดงกำรมอบอำนำจุาวงทมกุาวงตถองครบืถวนไมาขำดตอน และมีือถ ยคำใหรถมอบอำนำจุาวงไดถ
- สำเนำเอกสำรแสดงตนของู้มถ อบอำนำจุาวงทมกุาวง และลงลำยมออุอออรบบรองสำเนำื้กตถองโดยูมมถ อบ
ฉบนทะ (กรณี เปก นนเตเบมคคลลงลำยมออุอออรบบรองสำเนำื้กตถองโดยกรรมกำรู้มถ ีอำนำจลงลำยมออุอออของู้ถ
มอบฉบนทะ)
ทบง้ นี ้ เอกสำรทีอจดบ ทำขึน้ ในตาำงประเทศ จะตถองูาำนกำรรบบรองจำกโนตำรีพบบ บลเค และในกรณีทอี เอกสำรใดทีอมเไดถ
มีตนถ ฉบบบเปก นภำษำอบงกฤษ จะตถองจบดทำคำแปลภำอบงกฤษแนบมำพรถอมดถวยและใหรถูื้ถ ออหรมนถ หรรออกรรมกำรู้มถ ี
อำนำจลงลำยมออุอออู้กพบนนเตเบคม คลนบน้ รบบรองควำมื้กตถองของคำแปล

3. ช่องทำงสำหรับผู้ถอื หุน้ ในกำรส่งคำแนะนำหรือคำถำมทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษัทฯ และวำระกำร
ประชุม E-AGM มีดงั นี้
3.1 ระหรวาำงกำรประุมม E-AGM ู้ืถ ออหรมนถ ทีอเขถำราวมประุมมสำมำรืสางคำแนะนำหรรออคำืำมไดถูาำนระบบกำรประุมม
E-AGM
3.2 ู้ืถ อ อ หรมถน สำมำรืสางค ำแนะน ำหรรออ คำืำมลาวงหรนถำใหรถบ รเษบ ท ฯ กาอนวบน ประุมม โดยสางแบบฟอร์ม สางค ำืำม
ลาวงหรนถำสำหรรบบกำรประุมมูาำนสออออเเลกกทรอนเกส์ (E-AGM) (สเองทีอสงา มำดถวย 2) ทีอกรอกขถอม้ลเรียบรถอยแลถวใหรถแกา
บรเษบทฯ ภำยใน วบนทีอ 26 เมษำยน 2565 ูาำนุาองทำง ตาอไปนี ้
 ทำงจดหรมำยอเเลกกทรอนเกส์ E-Mail address : info@emc.co.th
 ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ืึง วาำทีอ ร.ต. เมธี อเทธเรวเ เุยบ
เลขำนมกำร บรเษบท อีเอกมซี จำกบด (มหรำุน)
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ุบน้ 28
ืนนสีลม สมรยเ วงศ์ บำงรบก กรมงเทพฯ 10500

