หนังสื อบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
บริษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

โดยเป็ นรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ AGM 001/2565
5 เมษายน 2565
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ท่านผู้ถอื หุ้น
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สาหรับ
ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูจ้ ะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก,ข และ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด (แนะนาให้ใช้
แบบ ข)
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2564
8. คูม่ ือการเข้าร่วมฟั งประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference
9. คูม่ ือวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมฟั งประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference
10. ข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ได้มีมติกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันอังคารที่
28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และได้มีการ
บันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ว (รายละเอียดตาม
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1)
มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
การลงมติ : มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษั ทได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษั ทสาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด 31 ธั นวาคม 2564 ใน
รายงานประจาปี 2564 ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 2)
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มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2564
การลงมติ : เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2)
สรุ ปสาระสาคัญดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้จากการดาเนินงาน
กาไรขัน้ ต้น
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

2564
ล้านบาท
2,648.78
790.40
1,858.38
1,101.12
16.55
(86.61)

2563
%
(8.54)
(17.31)
(4.22)
(24.76)
(90.50)
(243.06)

ล้านบาท
2,896.03
955.83
1,940.20
1,463.45
174.19
60.54

%
(6.90)
(22.35)
3.22
12.44
53.16
2,543.67

2562
ล้านบาท
3,110.55
1,230.89
1,879.66
1,301.59
113.73
2.29

%
(13.06)
(27.89)
0.46
(46.25)
(81.41)
(99.38)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2564
การลงมติ
: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจานวน 2,524.55 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถ
ตัง้ สารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ได้
ข้อมูลการตัง้ สารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ปี

ผลการดาเนินงาน

สารองตามกฎหมาย

เงินปันผล

2562

กาไร 58.81 ล้านบาท

-

งดจ่าย

2563

ขาดทุน 27.41 ล้านบาท

-

งดจ่าย

2564

ขาดทุน 123.25 ล้านบาท

-

งดจ่าย
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มติของคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบการไม่
จัดสรรกาไรและตัง้ ทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปั นผลประจาปี 2564
การลงมติ : เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีพ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 22 กาหนด
ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง เป็ นจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ก็ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ในปี 2565
จานวน 3 ท่าน ดังนี ้

1. นายวรวิทย์
ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการบริษัท ลาดับที่ 2
2. นายปั ณณ์ณธีร ์
ศรีวอ่ งไทย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. ว่าที่ ร.ต.เมธี
อิทธิรวิ ิชยั
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียในวาระนี ้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ท่ี ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ ประจาปี 2565 กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จานวน 2 ท่าน ดังนี ้
ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการบริ ษทั ลาดับที่ 2
1. นายวรวิทย์
2. ว่าที่ ร.ต.เมธี
อิทธิริวิชยั
กรรมการบริ ษทั
และให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิต่อไป ส่ วน คุณปั ณณ์ณธี ร์ ศรี ว่องไทย
ซึ่ งดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ มากกว่า 9 ปี ทางคณะกรรมการเห็ นว่าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกากับดูแล กิจการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการจึงมีมติไม่เสนอต่อวาระท่านดังกล่าว
พร้อ มกัน นี ้ไ ด้แ นบรายละเอี ย ดประวัติ ผู้จ ะเข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการแต่ ล ะท่ า น มาพร้อ มกับ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ในครัง้ นี ้
(รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 3)
การลงมติ : มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ รอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา
ปี
2562
2563

จานวน
กรรมการ
9 คน
9 คน

มติที่ประชุ มผู้ถือหุ้น

จ่ ายค่ าเบีย้ ประชุ มรวม

ค่ าตอบแทนอื่น

ไม่เกิน 4 ล้านบาท
ไม่เกิน 4 ล้านบาท

2.37 ล้านบาท
2.09 ล้านบาท

ไม่มี
ไม่มี

3

2564
10 คน
ไม่เกิน 4 ล้านบาท
2.32 ล้านบาท
ไม่มี
มติของคณะกรรมการ : ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและ
ความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบีย้ ประชุมตามจานวนครัง้ ที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทน
ยังคงอยู่ในวงเงิน ที่ผูถ้ ือหุน้ อนุมัติ ในปี ท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2565 โดยกาหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปี ท่ีผ่านมา คือภายในวงเงิน 4 ล้าน
บาท รายละเอียดดังนี ้
เบีย้ ประชุม
- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม 30,000 บาท ต่อครัง้ ที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม 20,000 บาท ต่อ
ครัง้ ที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ
- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกาไรสุทธิ
- สาหรับกรรมการที่อยูใ่ นวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งในปี นนั้
การลงมติ : มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
ปี

สานักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
สานักสอบบัญชี

2562

บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

2563

บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

2564

บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ค่ าสอบบัญชี
4.91 ล้านบาท
(เฉพาะบริ ษทั 2.40 ล้านบาท บริ ษทั ย่อย 2.51 ล้านบาท)
4.945 ล้านบาท
(เฉพาะบริ ษทั 2.64 ล้านบาท บริ ษทั ย่อย 2.305 ล้านบาท)
4.795 ล้านบาท
(เฉพาะบริ ษทั 2.64 ล้านบาท บริ ษทั ย่อย 2.155 ล้านบาท)

ในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบ
บัญชีและสานักงานสอบบัญชีท่ีผสู้ อบบัญชีสงั กัด
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริษัทให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ
3. นายจุมพฎ ไพรรัตนากร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7645
โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้สานักงานจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นแทนได้
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สาหรับการกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เสนอกาหนดวงเงินจานวนรวมไม่เกิน 4,815,000 บาท แบ่งเป็ นเฉพาะ
บริษัท จานวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จานวน 2,175,000 บาท
มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ นายจุมพฎ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7645 เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี
2565 เพื่อดาเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2565 โดยกาหนดค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีประจาปี 2565 จานวนไม่เกิน 4,815,000 บาท ในกรณี ท่ีผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้
สานักงานจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นแทนได้
การลงมติ : มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริษัทจะเปิ ดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน
ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นซึง่ บรรลุนิติ
ภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้ าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ จึงขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ นาหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุม ในกรณี ท่ีผถู้ ือหุน้ เลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่ง หลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 5 และ 6 โดยใส่ซองตอบรับกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่ฝ่ายกากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 เพื่อบริษัทจะได้ดาเนินการตามประสงค์ของท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
ของ
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ขอต้อนรับท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2564 โดยการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)
กรรมการบริษัททีเ่ ข้าประชุม
1. นายรัฐชัย
2. นายวรวิทย์
3. นางสาวเพรามาตร
4. นางสาวทวีศรี
5. ดร.เยาวรินทร์
6. นายปั ณณ์ณธีร ์
7. นายพินิจ
8. ว่าที่ ร.ต.เมธี

ภิชยภูมิ
ลีนะบรรจง
หันตรา
วิกยาธิปัตย์
ศรีชยั นันท์
ศรีวอ่ งไทย
กานติกลู
อิทธิรวิ ิชยั

รองประธานกรรมการลาดับที่ 1
รองประธานกรรมการลาดับที่ 2
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริษัททีล่ าประชุม
1. นายชนะชัย
2. นายวชร

ลีนะบรรจง
ภักดีมณฑล

ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

อิทธิรวิ ิชยั

เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการทีป่ ระชุม
1. ว่าที่ ร.ต.เมธี

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้าร่วมประชุม
1. นายกิตติวฒั น์
2. นางสาวปวีณา

เหล่าภัทรเกษม
ขวัญมุข

ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์แนชั่นแนล จากัด
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เริ่มการประชุม
ว่า ที่ ร.ต.เมธี อิ ท ธิ ริวิ ชัย เลขานุก ารที่ ป ระชุม ได้ก ล่ า วต้อ นรับ ผู้ถื อ หุ้น เข้า สู่ก ารประชุม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) และแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 30 คน นับจานวนหุน้ ได้ 6,459,387,842 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.59
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,433,754,763 หุน้ (แปดพันสี่รอ้ ยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พัน
เจ็ดร้อยหกสิบสามหุน้ ) ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
ต่อจากนัน้ เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนาคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายรัฐชัย
ภิชยภูมิ
รองประธานกรรมการลาดับที่ 1
2. นายวรวิทย์
ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการลาดับที่ 2
3. นางสาวเพรามาตร หันตรา
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วิกยาธิปัตย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวทวีศรี
5. ดร.เยาวรินทร์
ศรีชยั นันท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปั ณณ์ณธีร ์ ศรีวอ่ งไทย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายพินิจ
กานติกลู
กรรมการ
8. ว่าที่ ร.ต.เมธี
อิทธิรวิ ิชยั
กรรมการ
สาหรับนายชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร นายวชร ภักดี
มณฑล กรรมการ ติดภาระกิจสาคัญ จึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี ้
น อ กจากนี ้ ยั ง มี ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ท่ี เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม เพื่ อชี ้ แ จงข้ อ เท็ จจริ ง และข้ อ ส อบ ถาม ขอ ง
ผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
1. นายกิตติวฒั น์ เหล่าภัทรเกษม ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์แนชั่นแนล จากัด
2. นางสาวปวีณา ขวัญมุข
เนื่องจากนายชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการที่ประชุมจึง
เรียนเชิญนายรัฐชัย ภิชยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัทลาดับที่ 1 ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิ ด
การประชุม รวมทัง้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายรัฐชัย ภิชยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดีและขอบคุณ ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ ตัวแทนตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ื อ หุน้ ประจาปี
2564 ของบริษัทในวันนี ้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการที่ประชุมได้ชีแ้ จงให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า มีผู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธาน
ฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจาปี 2564 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชีแ้ จงขัน้ ตอน
การลงมติในแต่ละวาระการประชุมในวันนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
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เลขานุการที่ ป ระชุม ได้แจ้งให้ท่ี ป ระชุม ทราบถึงทุนจดทะเบี ยนและทุนชาระแล้วของบริษั ทฯ ณ.
ปั จจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 12,650,632,144 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสาม
หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาท) โดยเป็ นทุนชาระแล้วจานวน 8,433,754,763 บาท(แปดพันสี่รอ้ ยสามสิบสามล้าน
เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พนั เจ็ดร้อยหกสิบสามบาท) โดยส่วนต่างทัง้ หมดจานวน 4,216,877,381 บาท (สี่พนั สองร้อยสิบ
หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) เป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทครัง้ ที่ 6 (EMC-W6) จานวน 4,216,877,381หุน้
เลขานุการที่ประชุมได้ชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบเกี่ยวกับวิ ธีการปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระดังนี ้


สิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ที่ตนถืออยู่ และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษ
ในเรือ่ งใดจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้

ในการลงมติ ท่ี ป ระชุ ม ให้ ก ระท าโดยเปิ ดเผย ซึ่ ง ผู้ถื อ หุ้ น ที่ ล งทะ เบี ย นเข้า ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
โดยวิ ธี ใ นการนั บ คะแนนเสี ย ง บริษั ท นั บ คะแนนเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น ที่ ล งทะเบี ย นเข้า ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่ มลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ ม เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตงั้ แต่เริม่ วาระนัน้ ๆ จนกว่าเลขาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติใน
แต่ละวาระ โดยหลังจากแลขาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ในการลงมติ หลังจากปิ ดวาระไปแล้วหาก ผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะ มิได้กดปุ่ มลงคะแนน ระบบจะถื อว่าผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตาม
ข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กาหนดในหนังสือ
เชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด ปรากฏรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุม (สิ่งที่สง่ มาด้วย 1) ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามี ผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือ มีขอ้ แก้ไขเกี่ยวกับรายงานการ
ประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
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เลขานุก ารที่ ป ระชุม ได้แ จ้งให้ท่ี ป ระชุม ทราบว่ า การรับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2563 จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ ประจาปี
2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
คะแนนเสียงเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

6,459,387,842
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัท ว่า ผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไว้ในรายงานประจาปี 2563 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี ้
ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
รายการ

รายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาโครงการ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การสิ ทธิการเช่า
รายได้อื่น
รายได้ทางการเงิน
อื่น ๆ
รวมรายได้
อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้

2563
ล้านบาท
%

งบการเงินรวม
2562
ล้านบาท
%

2561
ล้านบาท
%

1,345.74
50.68
1.03
13.42

91.86
3.46
0.07
0.92

940.45
236.53
2.23
18.57

72.12
18.14
0.17
1.42

1,645.35
507.59
16.50

67.94
20.96
0.68

1.39
52.76
1,465.02

0.09
3.60
100
12.35

2.24
103.98
1,304.00

0.17
7.98
100
-46.16

2.88
249.51
2,421.83

0.12
10.30
100
258.73

ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจานวน 1,465.02 ล้านบาท รายได้
หลักส่วนใหญ่ มาจากการรับเหมาก่อสร้าง 1,345.74 ล้านบาท ถัดมาเป็ นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพ ย์
50.68 ล้านบาท
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โครงการรับเหมาก่อสร้างทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินงาน (Backlog)
ลาดับ
1
2
3
4

ชือ่ โครงการ

มูลค่าสัญญา

ทีต่ ั้งโครงการ

โรงพยาบาลผูส้ ูงอายุบางขุนเทียน
โครงการก่อสร้าง รร.สาธิ ตธรรมศาสตร์ 3
โครงการ iFactory In The Forest (IFIF)
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน
รวม

เขตบางขุนเทียน กทม.
มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ รังสิต
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

มูลค่างานคงเหลือ

2,795,721,633
326,542,056
532,710,281
1,950,503,382
5,605,477,352

6,118,828
287,089,657
452,856,929
1,922,849,958
2,668,915,373

นอกจากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ได้รายงานและชีแ้ จงให้ผูถ้ ื อหุน้ ทราบแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจาปี
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถาม
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี ้
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจาปี 2563 ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญ
ของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รายได้จากการดาเนินงาน
กาไรขั้นต้น
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

2563
ล้านบาท
%
2,896.54
(6.90)
960.33
(22.28)
1,936.21
3.24
1,465.02
12.35
229.53
4.48
60.70 2,377.55

2562
ล้านบาท
3,111.08
1,235.56
1,875.52
1,304.00
219.69
2.45

2561
%
(13.05)
(27.62)
0.24
(46.16)
(64.09)
(99.33)

ล้านบาท
3,578.01
1,706.99
1,871.02
2,421.83
611.83
368.36

%
22.72
20.81
24.51
258.73
378.29
154.57

10

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี สินทรัพย์รวม 2,896.54 ล้านบาท หนี ส้ ินรวม 960.33 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ 1,936.21 ล้านบาท รายได้รวม 1,465.02 ล้านบาท กาไรขัน้ ต้น 229.53 ล้านบาท และกาไรสุทธิ
60.70 ล้านบาท
นอกจากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ได้รายงานและชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบแล้ว ผู้
ถือหุน้ สามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ ได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ ไปแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถาม
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
เลขานุการที่ ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี ้ จะต้อง
ได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ว ได้มี ม ติ อ นุมัติ งบดุล และบัญ ชี ก าไรขาดทุน ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอก
ฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
คะแนนเสียงเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

6,459,387,742
100

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9999999985
0.0000000015

วาระที่ 4

รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงต่อที่ ป ระชุม ว่า บริษั ทมี ผลขาดทุน จากการดาเนิ นงานตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 27.41 ล้านบาท และมีผลประกอบการ
ขาดทุนสะสมจานวน 2,408.73 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตัง้ สารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2563 ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสารองตาม
กฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ปี

ผลการดาเนินงาน

สารองตามกฎหมาย เงินปั นผล

2561

กาไร 369.97 ล้านบาท

-

งดจ่าย

2562

กาไร 58.81 ล้านบาท

-

งดจ่าย

2563

ขาดทุน 27.41 ล้านบาท

-

งดจ่าย
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมรับทราบการไม่จดั สรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2563
วาระที่ 5
วาระหนึ่ง

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้วา่ ที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั เลขานุการที่ประชุม เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมพิจารณา
เลขานุการที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของ
บริษัทฯได้กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ โดยให้
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งนี ้ อาจได้รบั เลือกเข้ารับ
ต าแหน่ ง อี ก ก็ ได้ และตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 ก าหนดให้ค ณะกรรมการบริษั ท
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 10 ท่าน ดังนัน้ จึงมีกรรมการที่จ ะต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในครัง้ นี ้
จานวน 4 ท่านคือ
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
1. นายชนะชัย
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพินิจ
กานติกลู
กรรมการบริษัท
4. นายวชร
ภักดีมณฑล
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า นายชนะชัย ลีนะบรรจง นางสาวเพรามาตร หันตรา
นายพิ นิ จ กานติ กู ล นายวชร ภั ก ดี ม ณฑล เป็ นผู้มี คุณ สมบัติ เหมาะสม มี ค วามรู ค้ วามสามารถ และมี
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก จะทาให้
การดาเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทัง้ 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี ้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 4 ท่านที่เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้ ให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่ กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่
(1) ข้อมูลของกรรมการทีพ
ชื่อ-นามสกุล
: นายชนะชัย ลีนะบรรจง
อายุ
: 63 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
: 2.744
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : พี่ชายนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
คุณวุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : 1. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูงปี การศึกษา
2552 – 2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
2. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 23 ปี การศึกษา
2553 – 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
3.

หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่15 ปี การศึกษา 2555

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2550 – ปั จจุบัน

:

2559 – ปั จจุบัน

:

2557 – ปั จจุบัน

:

2557 – ปั จจุบัน

ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร,กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จากัด
อสังหาริมทรัพย์
บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จากัด

ประธานกรรมการบริษัท
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

ประธานกรรมการบริษัท
อสังหาริมทรัพย์

:

2557 – ปั จจุบัน

: ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
ประสบการณ์/การอบรมอื่น : -ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : - ไม่มี -

อสังหาริมทรัพย์

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : - ไม่มี การมีสว่ นได้เสียกับบริษัท หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
0/1
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5
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่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่ กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่
(2) ข้อมูลของกรรมการทีพ
ชื่อ-สกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร :
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประสบการณ์/การอบรมอื่น
การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

:นางสาวเพรามาตร หันตรา
: 68 ปี
: กรรมการ
: ไม่มี
ไม่มี
: ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (น.บ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: - ไม่มี : DCP รุน่ 115/2009

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ประเภทธุรกิจ
2559 – ปั จจุบัน
: ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2558- ปั จจุบัน
: กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
2558-ปั จจุบัน
: กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมื เพือ่ การศึกษา
อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงการคลัง
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ผ่านมา : - ไม่มี การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : - ไม่มี การมีสว่ นได้เสียกับบริษัท หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
0/1
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1
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(3) ข้ อมูลของกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ-สกุล
: นายพินิจ กานติกลู
อายุ
: 61 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
: - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
: ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (วศม.บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วศบ.วิศวกรรมโยธา)
ประสบการณ์/การอบรมอื่น
: - ไม่มี การอบรมหลักสูตรของสมาคม
: - ไม่มี ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทางาน 5 ปี ยอ้ นหลัง
2564 – ปั จจุบัน

2563 – ปั จจุบัน

: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพัน
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
: ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบัตกิ าร (COO)
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : - ไม่มี การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : - ไม่มี การมีสว่ นได้เสียกับบริษัท หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี –
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
0/1
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 0/5
(ไม่ ครบวาระเนื่องจาก ดารงตาแหน่ งกรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2564)
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(4) ข้ อมูลของกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ-สกุล
: นายวชร ภักดีมณฑล
อายุ
: 55 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
: - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
: ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศม.บริหารงาน
ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วศบ. วิศวกรรมโยธา)
ประสบการณ์/การอบรมอื่น
: - ไม่มี การอบรมหลักสูตรของสมาคม
: - ไม่มี ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ประเภทธุรกิจ
2563 – ปั จจุบัน

:

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2563 – ปั จจุบัน

: กรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : - ไม่มี การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท :- ไม่มี การมีสว่ นได้เสียกับบริษัท หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี –
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
0/1
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4/5
(ไม่ ครบวาระเนื่องจาก ดารงตาแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี ้ จะต้อง
ได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง
คะแนนเสียงเห็นด้วย
6,459,387,742
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
100
จากจานวน
6,459,387,842
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา
คะแนนเสียงเห็นด้วย
6,163,118,942
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
296,268,900
จากจานวน
6,459,387,842
3. นายพินิจ กานติกลู
คะแนนเสียงเห็นด้วย
6,459,387,742
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
100
จากจานวน
6,459,387,842
4. นายวชร ภักดีมณฑล
คะแนนเสียงเห็นด้วย
6,459,387,742
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
100
จากจานวน
6,459,387,842
วาระที่ 6

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999999985
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000000015
เสียงทัง้ หมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 95.41
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
4.59
เสียงทัง้ หมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999999985
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000000015
เสียงทัง้ หมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999999985
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000000015
เสียงทัง้ หมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ ะเป็ นการพิจารณาให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้
การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งที่ประชุมสามัญ
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ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจาปี 2564 ได้มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้าน
บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมามีรายละเอียดดังนี ้
ปี
2561
2562
2563

จานวน
กรรมการ
10 คน
9 คน
9 คน

มติที่ประชุ มผู้ถือหุ้น

จ่ ายค่ าเบีย้ ประชุ มรวม

ค่ าตอบแทนอื่น

ไม่เกิน 4 ล้านบาท
ไม่เกิน 4 ล้านบาท
ไม่เกิน 4 ล้านบาท

2.60 ล้านบาท
2.37 ล้านบาท
2.09 ล้านบาท

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

สาหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบตั ิเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทน
จากขนาดของธุรกิ จและความรับ ผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเที ยบกับ บริษั ทจดทะเบี ยนอื่ นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมกาหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษั ท ประจ าปี เท่ากับ ปี ท่ี ผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่ เกิ น 4 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. ค่าเบีย้ ประชุม
- สาหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ประธาน
กรรมการตรวจสอบ จะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะได้รบั ค่า
เบีย้ ประชุมครัง้ ละ 20,000 บาทต่อคน
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ
- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกาไรสุทธิ
- สาหรับกรรมการที่อยูใ่ นวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งในปี นนั้
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
คณะกรรมการ

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ค่าตอบแทน
อืน่

ประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

30,000

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

≤ 1%

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

ของกาไรสุทธิ
20,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
เลขานุการที่ ป ระชุม ได้แจ้งให้ท่ี ประชุม ทราบว่า การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
จะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
คะแนนเสียงเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

6,459,387,742
100

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9999999985
0.0000000015

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีจ้ ะเป็ นการพิจารณาให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยสานักสอบบัญชีและค่า
สอบบัญชีในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา มีดงั นี ้
ปี

สานักสอบบัญชี

2561

บริษัท เอส พี ออดิท จากัด

2562

บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

2563

บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ค่าสอบบัญชี
5.40 ล้านบาท
(เฉพาะบริษัท 2.75 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.65
ล้านบาท)
4.91 ล้านบาท
(เฉพาะบริษัท 2.40 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.51
ล้านบาท)
4.945 ล้านบาท
(เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.305
ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสุวิมล
นางสาวสมจินตนา
นายจุมพฎ
นายนพฤกษ์
นางสาวสุภาภรณ์
นายวิโรจน์

กฤตยาเกียรณ์
พลหิรญ
ั รัตน์
ไพรรัตนากร
พิษณุวงษ์
มั่งจิตร
สัจจธรรมนุกลุ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2982
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7645
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7764
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5128

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด มีความเป็ นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญ ชี
รวมทัง้ มีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็ นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใด
คนหนึ่ง มีอานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าว
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้สานักงานสอบบัญชีจดั หาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอื่นแทนได้
สาหรับการกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,795,000 บาท โดยเป็ นค่าสอบ
บัญชีเฉพาะบริษัทจานวนไม่เกิน จานวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จานวน 2,155,000 บาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญ ชี ประจาปี 2564 จะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ีประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชีและกาหนดค่าสอบบัญ ชี
ประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
คะแนนเสียงเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

6,459,387,742 เสียง
- เสียง
100 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9999999985
0.0000000015

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ ประชุมว่า ขณะนี ว้ าระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมได้รบั การ
พิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ครบถ้วนเสร็จสิน้ แล้ว ไม่ทราบว่า มีผูถ้ ื อหุน้ ท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่
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ค าถามจาก คุ ณ ปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถื อ หุ้น ได้ฝากคาถามไว้ล่วงหน้า เลขทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น
4-05220912-5 ถือหุน้ จานวน 100 หุน้
• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Virus Covid-19 บริษัทฯได้รบั ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรือไม่?
• โครงการของ EMC ที่กาลังจะทาในปี 2564 มีอะไรบ้าง และโครงการที่ EMC กาลังดาเนินการอยู่มีความ
คืบหน้าอย่างไรบ้าง?
• โครงการที่ EMC กาลังดาเนินการอยู่ ได้รายงาน EIA แล้วหรือยัง?
นายรัฐชัย ภิชยภูมิ ได้ชแี ้ จงดังนี ้
- งานด้านรับเหมาก่อสร้างเป็ นภาระผูกพันต่อเนื่อง จะไม่ได้รบั ผลกระทบ ถ้าบริษัทส่งมอบงานได้ตาม
กาหนด แต่ในส่วนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจจะได้รบั ผลกระทบบ้างในเรือ่ งของกาลังซือ้ ของครัวเรือนในประเทศ
ในช่วงของการแพร่ระบาดของ Virus Covid-19
- งานด้านรับเหมาก่อสร้างอยู่ในขณะนี ้ 4 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 6 พันล้านบาท ซึ่งรับ รู ้
รายได้ไปแล้วบางส่วน เหลืออีกประมาณ 2 พันกว่าล้านบาทที่ทยอยรับรูร้ ายได้ ซึง่ คาดว่าจะมี 2 โครงการที่สง่ มอบ
งานในปี 2564 และอีก 2 โครงการน่าจะส่งมอบงานไม่เกินปี 2566
- ส่วนใหญ่งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งมี EIA ถึงจะดาเนินการก่อสร้างได้ และจาหน่าย โอนให้ลกู ค้า
ได้ ณ ปั จจุบนั เราไม่มีโครงการใดที่ตอ้ งขออนุมตั ิ EIA
เมื่ อ ไม่ มี ผูใ้ ดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่ น ใดต่อ ที่ ป ระชุม เพิ่ ม เติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของ
คณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดี
มาโดยตลอดและขอปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายรัฐชัย ภิชยภูมิ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั )
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3

่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่ กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่
(1) ข้อมูลของกรรมการทีพ
ชื่อ-นามสกุล
: นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
อายุ
: 54 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
: 7.847
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : น้องชายนายชนะชัย ลีนะบรรจง
คุณวุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2558 – ปั จจุบนั

2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ
:

:
:
:
:
:

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท
บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จากัด
กรรมการบริษัท
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
กรรมการบริษัท
บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
กรรมการบริษัท
บริษัท สยามบางกอก ดีเวลล็อปเม็นท์ จากัด
กรรมการบริษัท
บริษัท ซันเค่น – อีเอ็มซี จากัด

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
รับเหมา ก่อสร้างงานวิศวกรรม
งานระบบ

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
: DAP รุน่ 226/2016
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์/การอบรมอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท :
การมีสว่ นได้เสียกับบริษัท หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
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่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่ กลับเข้าดารง
(2) ข้อมูลของกรรมการทีพ
ตาแหน่งใหม่
ชื่อ-สกุล
:นายปั ณณ์ณธีร ์ ศรีว่องไทย
อายุ
: 59 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
: นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการทางาน 5 ปี ยอ้ นหลัง
ประเภทธุรกิจ
2555 – ปั จจุบนั
: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2557 – 2564
: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ปั จจุบนั
: กรรมการ
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ
มูลนิธิ
ปั จจุบนั
: ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
บริษัท ทรีซิกไฟว์ จากัด (มหาชน)
ผลิตและจัดทาสื่อโฆษณา
บริษัท เอ็มวิช่นั จากัด (มหาชน)
ทาอีเวนท์, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โทรศัพท์มือถือ
บริษัท แพลนบี มีเดีย จากัด (มหาชน)
ผลิตและจัดทาสื่อโฆษณา
บริษัท ไทยฟิ ลม์ อินดัสตรี่ จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายฟิ ลม์ ,พลาสติก
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล
มูลนิธิ
บริษัท คิมเบอร์ล่ยี -์ คล๊าค ประเทศไทย จากัด
ผลิตและจาหน่ายกระดาษ
บริษัท เป่ าจินจง จากัด และบริษัทในเครือ
สร้างภาพยนตร์ ละคร
บริษัท โชคพีรวัชร จากัด เจ้าของโรงแรมอมารีโวค กิจการโรงแรม
รีสอร์ท แอนด์ สปา
ห้างโวค กระบี่ และ บริษัทในเครือ
ห้างสรรพสินค้า
บริษัทเอกชนอื่นๆ อีกหลายบริษัท
2530- ปั จจุบนั
เจ้าของสานักงาน
สานักงานทนายความ ศรีว่องไทย
ทนายความ
การอบรมหลักสูตรของสมาคม
: DAP รุน่ 72/2551 , ACCP รุน่ 19/2558
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์/การอบรมอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ผ่านมา :
- ไม่มี การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท :
- ไม่มี การมีสว่ นได้เสียกับบริษัท หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง :
- ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
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- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
นายปั ณณ์ณธีร ์ ศรีว่องไทย ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ มากกว่า 9 ปี ทางคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกากับดูแล กิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติไม่เสนอ
ต่อวาระท่านดังกล่าว
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(3) ข้ อ มู ล ของกรรมการที่ พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ และได้ รั บ การเสนอชื่ อ กลั บ เข้ า ด ารง
ตาแหน่งใหม่
ชื่อ-สกุล
: ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิรวิ ิชยั
อายุ
: 44 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท
: 0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
: ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ประเภทธุรกิจ
2560 – ปั จจุบัน

:

2563 – ปั จจุบัน

:

กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
กรรมการบริษัท
บริษัท เอเชีย่ น คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับสี
ขายและบริการงานป้ องกันการกัดกร่อน

2563 – ปั จจุบัน

2563 – ปั จจุบัน

2563 – ปั จจุบัน

2563 – ปั จจุบัน
2563 – 2564

:

:

:

:

กรรมการบริษัท
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

กรรมการบริษัท
บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมีเนียม จากัด
กรรมการบริษัท
บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

กรรมการบริษัท
บริษัทอิมพีเรียลแลนด์ จากัด

ซือ้ ขาย ให้เช่า อาคารชุด
คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ตเมนต์
และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ซือ้ ขาย เช่า ธุรกรรมทางอาคารชุดและ
อสังหาริมทรัพย์
ซือ้ ขาย ให้เช่า อาคารชุด
คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์
และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ขายหรือเพือ่ ให้
เช่า

:

กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท
บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายสี
การอบรมหลักสูตรของสมาคม
: ไม่มี
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์/การอบรมอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท :
การมีสว่ นได้เสียกับบริษัท หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง :
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี –

1/1
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- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1
ประเภทกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้ - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4
ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. นางสาวเพรามาตร หันตรา
อายุ
69 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยูต่ ิดต่อ : บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
เลขที่
: 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
สัดส่ วนการถือหุน้ : ไม่มี
การมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม : -ไม่มีการเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

12/12
6/6
1/1
1/1

2. นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์
อายุ
70 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
ที่อยูต่ ิดต่อ : บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
เลขที่
: 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
สัดส่ วนการถือหุน้ : ไม่มี
การมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม : -ไม่มี-

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

12/12
6/6
1/1
1/1
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3. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
อายุ 70 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
ที่อยูต่ ิดต่อ : บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
เลขที่
: 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
สัดส่ วนการถือหุน้ : ไม่มี
การมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม : -ไม่มี-

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

12/12
6/6
1/1
1/1

4. นายปัณณ์ ณธีร์ ศรีว่องไทย
อายุ 59 ปี
กรรมการบริ ษทั ,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ที่อยูต่ ิดต่อ : บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
เลขที่
: 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสี ลม
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
สัดส่ วนการถือหุน้ : ไม่มี
การมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสี ยในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็ นกรรมการที่พน้
จากตาแหน่งตามวาระ

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2564
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริ ษทั
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

12/12
6/6
1/1
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
(1)
นางสาวเพรามาตร หันตรา
อายุ 6 9
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน
สี ลม ตาบล/แขวง
สุ ริยวงศ์
อาเภอ/เขต
บางรัก
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10500
หรื อ
(2)
ดร.เยาวริ นทร์ ศรี ไชยนันท์
อายุ 70
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน
สี ลม ตาบล/แขวง
สุ ริยวงศ์
อาเภอ/เขต
บางรัก
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10500
หรื อ
(3)
นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์
อายุ
70
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน
สี ลม ตาบล/แขวง
สุ ริยวงศ์
อาเภอ/เขต
บางรัก
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10500
หรื อ
(4)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่
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สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
(1)
นางสาวเพรามาตร หันตรา
อายุ 6 9
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน
สี ลม ตาบล/แขวง
สุ ริยวงศ์
อาเภอ/เขต
บางรัก
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10500
หรื อ
(2)
ดร.เยาวริ นทร์ ศรี ไชยนันท์
อายุ 70
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน
สี ลม ตาบล/แขวง
สุ ริยวงศ์
อาเภอ/เขต
บางรัก
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10500
หรื อ
(3)
นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์
อายุ
70
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน
สี ลม ตาบล/แขวง
สุ ริยวงศ์
อาเภอ/เขต
บางรัก
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10500
หรื อ
(4)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิลก็ ทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2564
วาระนีเ้ ป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านัน้ จึงไม่ตอ้ งใช้เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 รับทราบการไม่จดั สรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2564
วาระนี้เป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้ งใช้เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
1. นายวรวิทย์
ลีนะบรรจง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
คณะกรรมการมีมติไม่เสนอต่อวาระ
2. นายปัณณ์ณธีร์
ศรี วอ่ งไทย
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
3. ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิริวชิ ยั
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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(5) การลงคะแนนเสี ย งของผู ร้ ั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ ไ ม่ เป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในหนั งสื อ มอบฉั น ทะนี้ ให้ ถื อ ว่า
การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่
ที่ประชุมมี การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

หมายเหตุ
1.
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา
14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อ่ืนด้วย
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เขียนที่
วันที่

เดือน

(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

พ.ศ.
สัญชาติ

เสี ยงดังนี้
เสี ยง
เสี ยง

(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
นางสาวเพรามาตร หันตรา
อายุ 6 9
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน
สี ลม ตาบล/แขวง
สุ ริยวงศ์
อาเภอ/เขต
บางรัก
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10500
หรื อ
(2)
ดร.เยาวริ นทร์ ศรี ไชยนันท์
อายุ 70
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน
สี ลม ตาบล/แขวง
สุ ริยวงศ์
อาเภอ/เขต
บางรัก
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10500
หรื อ
(3)
นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์
อายุ
70
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนน
สี ลม ตาบล/แขวง
สุ ริยวงศ์
อาเภอ/เขต
บางรัก
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10500
หรื อ
(4)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
หรือที่จะ พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2564
วาระนี้เป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้ งใช้เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564



(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จดั สรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2564
วาระนี้เป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้ งใช้เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
1. นายวรวิทย์
ลีนะบรรจง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
คณะกรรมการมีมติไม่เสนอต่อวาระ
2. นายปัณณ์ณธีร์
ศรี วอ่ งไทย
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ
3. ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิริวชิ ยั
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง

35

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะคือ
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ม อบฉั น ทะจะต้อ งมอบฉั น ทะให้ ผู ร้ ั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ นผู เ้ ข้าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
ในการการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อ่ืนด้วย
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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สิ่งที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 6

ข้อ 13.

ข้อ 14.

ข้อ 17.

ข้อ 18.

ข้อบังคับของบริษัทเกีย่ วกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
เว้นแต่ท่ีได้กำหนดไว้ในข้อ 17.ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ื อ หุ้น แต่ละคนใช้ค ะแนนเสี ยงที่ มี อยู่ทั้งหมดตำม (1) เลื อกตั้งบุคคลคนเดี ยวหรือ หลำยคนเป็ น กรรมกำรก็ ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูท้ ่ีได้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำกับจำนวนกรรมกำร
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบคุ คลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
กว่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธำนที่ประชุมเป็ นผูช้ ีข้ ำด
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้ก รรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรำ โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่ง
นำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่งก่อน ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะออกไม่อำจแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สดุ ส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรซึง่ พ้นจำกตำแหน่งแล้วอำจได้รบั เลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
ในกรณี ท่ี ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 เข้ำเป็ นกรรมกำรแทน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัด ไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือ น้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำร
แทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรซึง่ ตนแทน
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ
3 ใน 4 ของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 28. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ ซึ่ งคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมเมื่อใด
ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 5 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 คน ซึ่งมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 10 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทัง้ หมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมกำร
เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ เหตุผลในกำรขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจำก
ผูถ้ ือหุน้
ข้อ 29. ในกำรเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม
และเรื่อ งที่ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม พร้อ มด้ว ยรำยละเอี ย ดตำมสมควร โดยระบุให้ชัด เจนว่ำ เป็ น เรื่อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทรำบ
เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำวและจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม วันประชุมและโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภำษำไทยติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน
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ข้อ 30. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ (ถ้ำมี) มำประชุมไม่ นอ้ ยกว่ำ 25 คนหรือไม่นอ้ ยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรำกฎว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำเข้ำประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพรำะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ กำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือ
หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 31. มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ น
เสียงหนึ่ง ถ้ำมีคะแนนเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือ เลิ ก สัญ ญำเกี่ ย วกับ กำรให้เช่ ำ กิ จ กำรของบริษั ท ทั้งหมด หรือ บำงส่ว นที่ ส ำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุ ค คลอื่ น เข้ำ จั ด กำรธุ ร กิ จ ของบริษั ท หรื อ กำรรวมกิ จ กำรกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
ข้อ 32. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปี พงึ กระทำมีดงั นี ้
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรในรอบปี ท่ีผ่ำนมำ
(2) พิจำรณำและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจำรณำจัดสรรเงินกำไร
(4) เลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
(6) กิจกำรอื่น ๆ
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 7

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2564

รายงานประจาปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดาเนินงานของบริษัท งบ
การเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รบั ฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้
และรายงานประจาปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Cod) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรียกข้อมูลได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็วผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
สำหรับระบบปฏิบัตกิ ำร IOS
1. เปิ ดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ท่ีสง่ ไป) ที่ QR Code
3. หน้า จอจะมี ข ้อ ความแจ้ง เตื อ น (Noitfication) ขึ น้ ด้า นบน ให้ก ดที่ ข ้อ ความนั้น เพื่ อ ดู ข ้อ มู ล เอกสาร
ประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณี ท่ีไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชั่น (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบปฏิบตั ิการ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add fried (เพิ่มเพื่อน)
เลือก QR Code
สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลเอกสารประกอบการประชุม
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 8

คูม่ ือการเข้าร่วมฟั งประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน
ระบบ Microsoft Teams VDO Conference

ความต้องการในการเข้าร่วมฟั งประชุม
1. โน๊ตบุ๊ค พีซี หรือ Smart Phone
2. ลาโพงของโน๊ตบุ๊ค พีซี หรือลาโพงที่สามารถเชื่อมต่อโน๊ตบุ๊ค พีซี ได้
3. เว็บเบราว์เซอร์ Chrome เวอร์ชนั 72 ขึน้ ไป หรือ แอพพลิเคชัน Microsoft Teams (ถ้าใช้แอพลิเคชั่น
ต้องเป็ น Window10 ขัน้ ต่า)
4. ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ ต่ากว่า 1 Mbps

วิธีเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Chrome
1. ล็อกอินอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ บนเบราว์เซอร์ Chrome กดเข้าหัวข้อการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะปรากฎ
Invitation โดยจะมี Email / Password และ Link URL เพื่อเข้าห้องประชุม
ให้กดที่ Link เพื่อเข้าร่วมได้เลย

** อีเมลที่สง่ ให้จะแนบไป 1 link การเข้าประชุม
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 Link การประชุมจริง
ตัวอย่าง (ตามรูปที่แสดงข้างต้น)
คลิกที่ Click here to join the meeting

2. เบราว์เซอร์จะถามให้เปิ ดโปรแกรม Microsoft Teams ให้ตอบ ยกเลิก หรือ Cancel
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3.

เลือก เข้าร่วมบนเว็บแทน

4.

ให้เลือก Sign in ที่ขา้ งล่าง (หากมีแอคเคาท์เดิมอยูแ่ ล้ว ให้ทาการลงชื่อออกจากระบบก่อน)
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จะปรากฎหน้าให้เลือกอีเมล ในการประชุม กรณีมีอีเมล Office365 มาก่อนให้เลือก บัญชีอนื่ และ
ใส่ Account , Password ที่ได้รบั แจ้งในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ (ตามข้อ1.)

โดยระบบจะทาการบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านในการใช้งานแอคเคาท์ครัง้ แรก
Current Password
: รหัสเดิมที่ทางทีมงานให้
New Password
: รหัสที่ตงั้ ใหม่
Re-New Password
: รหัสที่ตงั้ ใหม่(อีกครัง้ )
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5.

เลือก เข้าร่วมตอนนี ้

จากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะอยูใ่ น Lobby ระบบจะมีการแจ้งไปที่ผดู้ แู ล Meeting Online
เมื่อ Organizer ยืนยันตัวตนและกด Admit จึงจะสามารถเข้าสูก่ ารประชุมได้

6. ระบบจะทาการเชื่อมต่อท่านเข้าสูห่ อ้ งประชุม หากท่านต้องการดูภาพVDO แบบเต็มจอ
โปรดเลือกที่
และเลือก เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ
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วิธีเข้าร่วมประชุมผ่าน Smart Phone
1.

ทาการเปิ ดแอพลิเคชัน Microsoft Teams ในโทรศัพท์

2.

ทาการลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Account และ Password ที่ทางทีมงาน ส่งเข้าอีเมล์ของท่าน
หากมีแอคเคาท์เดิมอยู่ ให้ทาการลงชื่อออกก่อน
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โดยระบบจะทาการบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านในการใช้งานแอคเคาท์ครัง้ แรก
Current Password
: รหัสเดิมที่ทางทีมงานให้
New Password
: รหัสที่ตงั้ ใหม่
Re-New Password
: รหัสที่ตงั้ ใหม่(อีกครัง้ )
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3.

จากนัน้ กด Join on your computer or mobile app ใน Invitation ที่ถกู ส่งเข้าอีเมล์ของ
ท่าน

** อีเมลที่สง่ ให้จะแนบไป 1 link การเข้าประชุม
 Link การประชุมจริง
ตัวอย่าง (ตามรูปที่แสดงข้างต้น)
คลิกที่ Click here to join the meeting
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4.

กด Join เพื่อเข้าสูห่ อ้ งประชุม
ภายใต้ Account ที่ทางทีมงานได้สง่ ให้ท่านผ่านอีเมล์เท่านัน้
ผูค้ วบคุมการประชุมออนไลน์จะทาการเช็ครายชื่อ
และทาการ Admit ให้ท่านเข้าสูก่ ารประชุมที่ ล็อคอินด้วย Account ของทีมงานเท่านัน้
หากมีแอคเคาท์เดิมอยู่ ให้ทาการลงชื่อออกจากระบบก่อน : Settings > Sign Out
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วิธีเข้าร่วมประชุมผ่านแอพลิเคชัน Microsoft Teams Desktop
1. ทาการล็อกอินอีเมลที่ลงทะเบียนไว้บนเบราว์เซอร์ Chrome กดเข้าหัวข้อการประชุมผูถ้ ือหุน้
จะปรากฎ Invitation โดยจะมี Email / Password และ Link URL เพื่ อ เข้ า ห้ อ งประชุ ม
ให้กดที่ Link เพื่อเข้าร่วมได้เลย
2. เบราว์เซอร์จะถามให้เปิ ดโปรแกรม Microsoft Teams ให้ตอบ เปิ ด Microsoft Teams
3. ทาการลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Account ที่ทางทีมงานส่งให้ท่านทางอีเมล์เท่านัน้ หากมีแอคเคาท์
เดิมอยูแ่ ล้ว ให้ทาการลงชื่อออกจากการใช้งาน
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4. กด join เข้าสู่ Meeting
** อีเมลที่สง่ ให้จะแนบไป 1 link การเข้าประชุม
 Link การประชุมจริง
ตัวอย่าง (ตามรูปที่แสดงข้างต้น)
คลิกที่ Click here to join the meeting
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วิธีการถามคาถาม Q&A
เมื่อถึงช่วงที่ผดู้ าเนินรายการประชุม ให้เวลาในการถามคาถาม สามารถกด Raise Hand
เพื่อสอบถามคาถามได้
 Raise Hand ผ่านช่องทาง Web Browser

 Raise Hand ผ่านช่องทาง แอพลิเคชัน Microsoft Teams Desktop
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 Raise Hand ผ่านช่องทาง Smart Phone
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วิธีการโหวตออกเสียง Poll
1. เข้าร่วม Microsoft Teams Meeting Online
2. เปิ ดดูโพล ที่ Show Conversation จะปรากฏโพลขึน้ มา ด้านขวามือ เมื่อถึงเวลาโหวต ผูอ้ อกเสียง
จะสามารถร่วมโหวตได้แบบ Real-Time เท่านัน้ จะไม่สามารถย้อนกลับมาโหวตในวาระที่ผ่านไป
แล้วได้


โหวตผ่านช่องทาง Web Browser
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โหวตผ่านช่องทาง Application Desktop
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โหวตผ่านช่องทาง Smart Phone
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3. จากนัน้ กดโหวตที่ choice > Submit vote

กรณี ท่ี ท่ า นประสบปั ญ หาทางด้า นเทคนิ ค ในการใช้ร ะบบโหวตออกเสี ย ง Poll ระหว่ า งประชุ ม
กรุณากดปุ่ ม Raise Hand เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อกลับ บริษัท พอยซ์ เทคโนโลยี จากัด ซึง่ เป็ นผู้
ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของทางบริษัทฯ ตามข้อมูลติดต่อ
คุณ นรภัทร สระแก้ว (Pre-sale Engineer)
Mobile : 0824488949
E-Mail : norrapat@poisetechnology.com
คุณ กันตรัตน์ จึงธนาภรณ์ (Pre-sale Engineer)
Mobile : 092-670-3232
E-mail : kantarat@poisetechnology.com
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สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 9

คูม่ ือวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมฟั งประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน
ระบบ Microsoft Teams VDO Conference
1. เปิ ดแบบฟอร์ม Microsoft Forms
ผ่าน Link URL
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ABTh3
By0q0SgJj0v2CWVdzjlTOdyHS5Hh8rbNSD3T7hURUtJVVFaUUVB
WERHWFlXV1RRWjFDVjRZTy4u

หรือ QR Code

2. กรอกข้อมูลลงใน Microsoft Forms ทุกข้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบยืนยัน ตัวตน > กด Submit
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โปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็ นจริงให้ถกู ต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการ
ยืนยันตัวตนของท่าน
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3. ระบบจะปิ ดการลงทะเบียนในวัน ที่ 26 เมษายน 2565 และส่ง Invitation ไปยังท่าน
ผ่ าน E-mail ที่ ท่านได้ล งทะเบี ยนไว้ภ ายในวัน ที่ 27 เมษายน 2565 ก่อนการประชุม
ซึ่งท่านจะได้รบั Link เพื่อเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง Username และ Password สาหรับ
Login เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
*สามารถดูวิธีการเข้าร่วมประชุมได้จากคูม่ ือการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบ
microsoft team VDO conference
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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
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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
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บรเษบท อีเอกมซี จำกบด (มหรำุน)
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ุบน้ 28
ืนนสีลม สมรยเ วงศ์ บำงรบก กรมงเทพฯ 10500

ไมามี

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

ไมามี

3. ดร. เยำวรเนทร์ ศรีุยบ นบนท์
กรรมกำรตรวจสอบ
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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
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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)
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3. เอกสำรของคบสโตเดียน
- สำเนำหรนบงสออมอบอำนำจทีอ คบสโตเดี ยนไดถมอบอำนำจใหรถกรรมกำร หรรออู้บถ รเหรำร หรรออพนบกงำนของคบส
โตเดียน เปก นู้มถ อบฉบนทะใหรถพนบกงำน หรรออบมคคลอออนใด เพอออกำรเขถำประุมมู้ืถ 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 และลงลำยมออุอออรบบรองสำเนำื้กตถองโดยู้ถมอบ
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
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แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผู้ถอื หุน้ ผ่ำนสื่อ(E-AGM)
เขียนที่.........................................................................
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า.........................................................................................สัญชาติ..............................อยูบ่ า้ นเลขที่...........................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์มือถือ........................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ............................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อีเอ็มซีจากัด (มหาชน)
โดยผูถ้ ือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม............................................................................หุน้
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ซึง่ จะจัดขึน้ ในรูปแบบผ่านสื่อเล็กทรอ
นิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดย
 เข้าร่วมประชุม(E-AGM) ด้วยตัวเอง และขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์
(Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ Email Address ……………………………………………………………
 มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................
เข้าร่วมประชุมแทนและขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์(Web Link)
เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผรู้ บั มอบฉันทะที่ Email Address ……………………………………………………………

ลงชื่อ............................................................ผูถ้ ือหุน้
(..........................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...........................................................)
หมำยเหตุ:
กรุ ณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบ
เอกสารยืนยันตัวตนตามที่กาหนดใน “ข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบ
ฉันทะ”
(สิ่งที่สง่ มาด้วย 11 ) มาให้บริษัทฯ ภายใน วันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
:ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email Address : info@emc.co.th หรือ
:ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึง สายเลขานุการบริษัท
บริษั ท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
10500
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แบบฟอร์มส่งคำถำมล่วงหน้ำสำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า.........................................................................................สัญชาติ............................อยูบ่ า้ นเลขที่.............................
ถนน...............................................................ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..............................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย.์ ............................Email…………………………………….……..
โทรศัพท์.....................................................เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ..............................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม............................................................................หุน้
ข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย (ถ้ามี)..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
คาถาม
1) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................... ..................................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................ผูถ้ ือหุน้
(......................................................)
หมำยเหตุ :
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มสองคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทฯ
ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านทางช่องทางต่อไปนี ้
: ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email Address: info@emc.co.th
: ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อิทธิรวิ ิชยั เลขานุการบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 28-30
ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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