
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2565 

บริษทั อเีอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัที่ 28  เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. 

 
 

โดยเป็นรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



ท่ี AGM 001/2565 
       5  เมษายน  2565 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
เรยีน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท อเีอม็ซ ีจ ากัด (มหาชน)  
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. ส  าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี  2564 

 2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบการเงิน ส าหรบั
ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code 

  3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูจ้ะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 
  4. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

5. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก,ข และ ค  ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด (แนะน าใหใ้ช้
แบบ ข) 

  6. ขอ้บงัคบับรษัิทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
7.  การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 

  8. คูมื่อการเขา้รว่มฟังประชมุผูถื้อหุน้ผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference 
                            9. คูมื่อวิธีการลงทะเบียนการเขา้รว่มฟังประชมุผูถื้อหุน้ผ่าน ระบบ Microsoft Teams VDO Conference 
                           10. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 
                           11. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
                           12. แบบฟอรม์ค าถามลว่งหนา้ตามวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติก าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารท่ี  

28  เมษายน  2565  เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564  
ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  :  รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี   2564  ไดจ้ดัขึน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน  2564  และไดมี้การ
บันทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง โดยไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ (รายละเอียดตาม
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1)  
มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

การลงมติ  : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  :  บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 ใน
รายงานประจ าปี 2564  ท่ีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่น (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2) 
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มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2564  
การลงมติ  :  เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล  :  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม  
2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผูส้อบบญัชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งท่ี              
สง่มาดว้ย 2) 

สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

 
มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ 
ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2564  
การลงมติ   :  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่4  รับทราบการไม่จัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล  :   เน่ืองจากปี 2564 บรษัิทมีผลประกอบการขาดทนุสะสมจ านวน  2,524.55 ลา้นบาท บรษัิทจึงไมส่ามารถ
ตัง้ส  ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ได ้

ข้อมูลการตัง้ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 
 

ปี ผลการด าเนินงาน ส ารองตามกฎหมาย เงนิปันผล 

2562 ก าไร  58.81  ลา้นบาท - งดจ่าย 

2563 ขาดทุน 27.41  ลา้นบาท - งดจ่าย 

2564 ขาดทุน 123.25  ลา้นบาท - งดจ่าย 

 งบการเงนิรวม 

  

 2564 2563 2562 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรพัยร์วม 2,648.78 (8.54) 2,896.03 (6.90) 3,110.55 (13.06) 

หนีส้ินรวม 790.40 (17.31) 955.83 (22.35) 1,230.89 (27.89) 

สว่นของผูถื้อหุน้ 1,858.38 (4.22) 1,940.20 3.22 1,879.66 0.46 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,101.12 (24.76) 1,463.45 12.44 1,301.59 (46.25) 

ก าไรขัน้ตน้ 16.55 (90.50) 174.19 53.16 113.73 (81.41) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (86.61) (243.06) 60.54 2,543.67 2.29 (99.38) 
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มติของคณะกรรมการ  :   ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบการไม่
จดัสรรก าไรและตัง้ทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจ าปี 2564 

การลงมติ  :  เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที ่5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน ่ง 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 22 ก าหนด
วา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวน 1 ใน 3  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก  และปีท่ีสองภายหลงั
จดทะเบียนบรษัิทนัน้ ให ้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกนัเองหากตกลงไม่ไดใ้หจ้บั สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ใหมก่็ได ้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ในปี 2565 
จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  นายวรวิทย ์      ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบรษัิท ล าดบัท่ี 2 
  2.  นายปัณณณ์ธีร ์   ศรวีอ่งไทย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  3.  วา่ท่ี ร.ต.เมธี  อิทธิรวิิชยั            กรรมการบรษัิท  

คณะกรรมการบรษัิท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนี ้ไดพ้ิจารณารายช่ือบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ 
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการที่ตอ้งออกตาม
วาระ ประจ าปี  2565   กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน  2 ทา่น   ดงันี ้ 

1.  นายวรวิทย ์      ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษทั ล าดบัท่ี 2 
  2.  วา่ท่ี ร.ต.เมธี  อิทธิริวิชยั           กรรมการบริษทั  

และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัต่อไป ส่วน คุณปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ มากกว่า 9 ปี  ทางคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และสอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการก ากบัดูแล กิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการจึงมีมติไม่เสนอต่อวาระท่านดงักล่าว 
พรอ้มกันนี ้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3) 
 
การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565  
ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล  :  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ รอบ 3 ปีท่ีผ่านมา  
 

ปี จ านวน
กรรมการ 

มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายค่าเบีย้ประชุมรวม ค่าตอบแทนอ่ืน 

2562 9 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.37 ลา้นบาท ไม่มี 
2563 9 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.09 ลา้นบาท ไม่มี 
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2564 10 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.32 ลา้นบาท ไม่มี 
มติของคณะกรรมการ  :  ไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอา้งอิงกับกลุ่มอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและ
ความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแลว้ ประกอบกบับริษัทจ่ายค่าเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ท่ีกรรมการเขา้ประชุมและค่าตอบแทน
ยังคงอยู่ในวงเงินท่ีผูถื้อหุน้อนุมัติ ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท ประจ าปี  2565  โดยก าหนดค่าตอบแทนเทา่กบั 3 ปีท่ีผ่านมา คือภายในวงเงิน 4 ลา้น
บาท รายละเอียดดงันี ้
 เบีย้ประชมุ 
 -  ประธานคณะกรรมการบรษัิท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 จะไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ 30,000 บาท ตอ่ครัง้ท่ีเขา้ประชมุ 
 -  กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะไดร้บัค่าเบีย้ประชุม 20,000 บาท ต่อ
ครัง้ท่ีเขา้ประชมุ 
 คา่ตอบแทนอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการ   
 -   ไมเ่กินอตัรารอ้ยละ 1 ของก าไรสทุธิ 
 -  ส าหรบักรรมการท่ีอยูใ่นวาระไมค่รบปี ใหจ้่ายตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งในปีนัน้ 
การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล  :   ส านักสอบบัญชแีละค่าสอบบัญช ีรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 

ปี ส านักสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

2562 บรษัิท ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ ากดั 
4.91 ลา้นบาท  

(เฉพาะบริษทั 2.40 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย 2.51 ลา้นบาท) 

2563 บรษัิท ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ ากดั 
4.945 ลา้นบาท  

(เฉพาะบริษทั 2.64 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย 2.305 ลา้นบาท) 

2564 บรษัิท ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ ากดั 
4.795 ลา้นบาท  

(เฉพาะบริษทั 2.64 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย 2.155 ลา้นบาท) 

ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการรบับริการอ่ืนท่ีผูส้อบบัญชีสงักัด หรือจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบ
บญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ไดเ้สนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบรษัิทใหน้ าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 จากบรษัิท ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ ากดั ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 2982     และ/ หรอื 
2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรญัรตัน ์        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5599     และ/ หรอื 
3.    นายจมุพฎ  ไพรรตันากร        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7645      

โดยผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ  านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้หส้  านกังานจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นแทนได ้ 
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ส าหรบัการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565  เสนอก าหนดวงเงินจ านวนรวมไม่เกิน  4,815,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะ
บรษัิท จ านวน 2,640,000 บาท และบรษัิทยอ่ย จ านวน 2,175,000 บาท 

มติของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล   
จ ากดั โดย นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์   ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขท่ี 2982  และ/ หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรญัรตัน์ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5599 และ/ หรือ นายจุมพฎ  ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 7645  เป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 
2565  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม  2565  โดยก าหนดค่าตอบแทนในการ
สอบบญัชีประจ าปี  2565  จ านวนไม่เกิน 4,815,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานไดใ้ห้
ส  านกังานจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นแทนได ้

การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8   พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  
 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว  โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุสามารถจะเขา้ประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นซึง่บรรลนิุติ
ภาวะเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเข้าประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็
ยิ่งขึน้ จงึขอใหท้า่นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ น าหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5 และ 6 มาแสดง เพ่ือสิทธิใน
การเขา้รว่มประชมุ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิท  โปรดส่งหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่ง
มาดว้ยล าดับท่ี 5 และ 6 โดยใส่ซองตอบรบักลับมายังบริษัท ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่ฝ่ายก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร ์ช้ัน 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  เพ่ือบรษัิทจะไดด้  าเนินการตามประสงคข์องทา่นตอ่ไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
   
                                                                      
 
                    (นายชนะชยั   ลีนะบรรจง) 
                    ประธานกรรมการบริษทั 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ขอตอ้นรบัท่านผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564  โดยการจดัประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E- AGM)  

กรรมการบริษัททีเ่ข้าประชุม 

1. นายรฐัชยั           ภิชยภมู ิ รองประธานกรรมการล าดบัท่ี 1 
2. นายวรวิทย ์          ลีนะบรรจง  รองประธานกรรมการล าดบัท่ี 2 
3. นางสาวเพรามาตร   หนัตรา            กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวทวีศร ี        วิกยาธิปัตย ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.เยาวรนิทร ์        ศรชียันนัท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายปัณณณ์ธีร ์   ศรวีอ่งไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพินิจ          กานติกลู กรรมการ 
8. วา่ท่ี ร.ต.เมธี          อิทธิรวิิชยั       กรรมการ 
 
กรรมการบริษัททีล่าประชุม 

1. นายชนะชยั        ลีนะบรรจง         ประธานกรรมการบรษัิท/ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายวชร         ภกัดมีณฑล         กรรมการ 
 
เลขานุการทีป่ระชุม 

1. วา่ท่ี ร.ต.เมธี          อิทธิรวิิชยั        เลขานกุารท่ีประชมุ 
 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายกิตติวฒัน์         เหล่าภทัรเกษม       ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ดีไอเอ อินเตอรแ์นชั่นแนล จ ากดั 
2.  นางสาวปวณีา        ขวญัมุข 
 
 
 
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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เร่ิมการประชุม 

ว่าท่ีร.ต.เมธี  อิทธิริวิชัย เลขานุการท่ีประชุม ได้กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้นเข้าสู่ก ารประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบรษัิท อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) และแถลงใหท่ี้ประชมุทราบว่า มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชุมแลว้รวม 30 คน นบัจ านวนหุน้ได ้6,459,387,842 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 76.59
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 8,433,754,763 หุน้ (แปดพนัสี่รอ้ยสามสิบสามลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนสี่พัน
เจ็ดรอ้ยหกสิบสามหุน้) ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ 

ตอ่จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุ ไดแ้นะน าคณะกรรมการบรษัิทท่ีเขา้รว่มประชมุ  

1. นายรฐัชยั           ภิชยภมู ิ  รองประธานกรรมการล าดบัท่ี 1 
2. นายวรวิทย ์          ลีนะบรรจง   รองประธานกรรมการล าดบัท่ี 2 
3. นางสาวเพรามาตร   หนัตรา            กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวทวีศร ี         วิกยาธิปัตย ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.เยาวรนิทร ์         ศรชียันนัท ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายปัณณณ์ธีร ์       ศรวีอ่งไทย  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพินิจ            กานติกลู  กรรมการ 
8. วา่ท่ี ร.ต.เมธี            อิทธิรวิิชยั        กรรมการ 
ส าหรบันายชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร นายวชร  ภักดี

มณฑล  กรรมการ  ติดภาระกิจส าคญั จงึมิไดเ้ขา้รว่มประชมุในวนันี ้

นอกจาก นี้  ยั ง มี ผู้ส อบบัญ ชี ท่ี เข้า ร่วมป ระชุม เพ่ื อ ชี ้แ จงข้อ เท็ จจ ริงและข้อสอบถามของ  
ผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย  

1. นายกิตติวฒัน์         เหล่าภทัรเกษม       ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ดีไอเอ อินเตอรแ์นชั่นแนล จ ากดั 
         2.  นางสาวปวีณา        ขวญัมุข 

เน่ืองจากนายชนะชยั ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้เลขานกุารที่ประชมุจึง
เรยีนเชิญนายรฐัชยั ภิชยภมูิ รองประธานกรรมการบรษัิทล าดบัท่ี 1 ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม และกลา่วเปิด
การประชมุ รวมทัง้ด  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

นายรฐัชยั ภิชยภมูิ ประธานท่ีประชมุ ไดก้ล่าวสวสัดีและขอบคณุ ผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ ตวัแทนตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ผูส้อบบัญชีของบริษัท ไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ของบรษัิทในวนันี ้และไดแ้ถลงตอ่ท่ีประชมุว่า ตามท่ีเลขานกุารท่ีประชมุไดชี้แ้จงใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบว่า มีผู้
ถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ ประธาน
ฯ จึงไดก้ลา่วเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทประจ าปี 2564 และมอบหมายใหเ้ลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงขัน้ตอน
การลงมตใินแตล่ะวาระการประชมุในวนันีใ้หผู้ถื้อหุน้ทราบ 
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เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ .
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 12,650,632,144 บาท(หนึ่งหม่ืนสองพันหกรอ้ยหา้สิบลา้นหกแสนสาม
หม่ืนสองพนัหนึ่งรอ้ยสี่สิบสี่บาท) โดยเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 8,433,754,763 บาท(แปดพนัสี่รอ้ยสามสิบสามลา้น
เจ็ดแสนหา้หม่ืนสี่พนัเจ็ดรอ้ยหกสิบสามบาท) โดยส่วนต่างทัง้หมดจ านวน 4,216,877,381 บาท (สี่พนัสองรอ้ยสิบ
หกลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัสามรอ้ยแปดสิบเอ็ดบาท) เป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีส ารองไวเ้พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทครัง้ท่ี 6 (EMC-W6) จ านวน 4,216,877,381หุน้  

เลขานกุารที่ประชมุไดชี้แ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบเก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระดงันี ้

 สิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ท่ีตนถืออยู่ และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเรือ่งใดจะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

 ในการลงมติ ท่ีประชุม ให้กระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้น ท่ีลงทะ เบียนเข้าประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์  E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ 
โดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์  E-AGM จากการกดปุ่ มลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ ม เห็น
ดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ในแตล่ะวาระไดต้ัง้แตเ่ริม่วาระนัน้ๆ จนกว่าเลขาท่ีประชมุแจง้ใหล้งมตใิน
แต่ละวาระ โดยหลงัจากแลขาท่ีประชมุแจง้ใหล้งมติ  ในการลงมติ หลงัจากปิดวาระไปแลว้หาก    ผูถื้อหุน้
หรือผูร้บัมอบฉันทะ มิไดก้ดปุ่ มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีมติเห็นดว้ยตาม
ขอ้เสนอของบรษัิท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได ้ 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือ
เชิญประชมุ ดงันี ้

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2563 โดยไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด ปรากฏรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1) ท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีขอ้แกไ้ขเก่ียวกับรายงานการ
ประชมุดงักลา่วหรอืไม่ ถา้มีกรุณาแจง้ช่ือ นามสกลุใหท้ราบ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุลงมติ 
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เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ว่า ถกูตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 คะแนนเสียงเห็นดว้ย               6,459,387,842 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                                                -      เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - 
งดออกเสียง                                                   เสียง      คดิเป็นรอ้ยละ           -   

  
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทว่า ผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุแลว้ มีสาระส าคญัโดยสรุปดงันี ้ 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

รายการ งบการเงินรวม 

    2563 2562 2561 

    ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได ้             
  รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,345.74 91.86 940.45 72.12 1,645.35 67.94 
  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 50.68 3.46 236.53 18.14 507.59 20.96 
  รายไดค้่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาโครงการ 1.03 0.07 2.23 0.17 - - 
  รายไดค้่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า 13.42 0.92 18.57 1.42 16.50 0.68 
  รายไดอ่ื้น             
       รายไดท้างการเงิน 1.39 0.09 2.24 0.17 2.88 0.12 
       อ่ืน ๆ 52.76 3.60 103.98 7.98 249.51 10.30 
รวมรายได ้   1,465.02 100 1,304.00 100  2,421.83 100 
อตัราการเพิ่ม (ลด) รายได ้   12.35   -46.16   258.73 

 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 1,465.02 ลา้นบาท รายได้

หลักส่วนใหญ่มาจากการรบัเหมาก่อสรา้ง 1,345.74 ลา้นบาท ถัดมาเป็นรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรพัย ์
50.68 ลา้นบาท  
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โครงการรับเหมาก่อสร้างทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินงาน (Backlog) 
 

มูลค่าสัญญา มูลค่างานคงเหลือ

1 โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน เขตบางขนุเทียน กทม. 2,795,721,633             6,118,828                             

2 โครงการกอ่สรา้ง รร.สาธิตธรรมศาสตร ์3 มหาวทิยาลัยธรรมสาสตร ์รงัสิต 326,542,056                287,089,657                         

3 โครงการ iFactory In The Forest (IFIF) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 532,710,281                452,856,929                         

4 โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์โรงพยาบาลตากสิน ถ.สมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กทม. 1,950,503,382             1,922,849,958                      

5,605,477,352           2,668,915,373                  รวม 

ล าดับ ช่ือโครงการ ทีต่ั้งโครงการ

 
 

นอกจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ท่ีไดร้ายงานและชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้     
ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิไดจ้ากรายงานประจ าปี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถาม  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึสรุปผลการพิจารณาในวาระท่ี 2 ดงันี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด                                               
วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ไดร้ายงานขอ้มลูงบการเงินประจ าปี 2563 ซึง่งบการเงินดงักลา่วไดผ้่านการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ โดยสรุปสาระส าคญั
ของงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้

 

 

 งบการเงินรวม 
  

 2563 2562 2561 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพยร์วม 2,896.54 (6.90) 3,111.08 (13.05) 3,578.01 22.72 
หน้ีสินรวม 960.33 (22.28) 1,235.56 (27.62) 1,706.99 20.81 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,936.21 3.24 1,875.52 0.24 1,871.02 24.51 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,465.02 12.35 1,304.00 (46.16) 2,421.83 258.73 
ก าไรขั้นตน้ 229.53 4.48 219.69 (64.09) 611.83 378.29 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 60.70 2,377.55 2.45 (99.33) 368.36 154.57 
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ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วม 2,896.54 ลา้นบาท หนีส้ินรวม 960.33 ลา้นบาท 
สว่นของผูถื้อหุน้ 1,936.21 ลา้นบาท รายไดร้วม 1,465.02 ลา้นบาท ก าไรขัน้ตน้ 229.53 ลา้นบาท และก าไรสทุธิ 
60.70 ลา้นบาท  

นอกจากผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563 ท่ีไดร้ายงานและชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ ผู้
ถือหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิไดจ้ากงบการเงินของบรษัิทฯ ซึง่ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ไปแลว้    

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถาม  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุลงมติ 

เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี ้จะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัทข์องผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 คะแนนเสียงเห็นดว้ย               6,459,387,742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999999985 
ไม่เห็นดว้ย                                                -      เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - 
งดออกเสียง                                           100    เสียง      คดิเป็นรอ้ยละ         0.0000000015   

 
วาระที ่4 รับทราบการไม่จัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 27.41  ลา้นบาท  และมีผลประกอบการ
ขาดทนุสะสมจ านวน  2,408.73 ลา้นบาท บรษัิทจึงไม่สามารถตัง้ส  ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563  ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท หากบรษัิทยงัมีผลขาดทนุสะสม บรษัิทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได  ้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมรบัทราบการไม่จัดสรรเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  

ปี ผลการด าเนินงาน ส ารองตามกฎหมาย เงนิปันผล 

2561 ก าไร   369.97   ลา้นบาท - งดจ่าย 

2562 ก าไร  58.81  ลา้นบาท - งดจ่าย 

2563 ขาดทนุ 27.41  ลา้นบาท - งดจ่าย 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุลงมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบการไม่จดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 

วาระที ่5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหว้า่ท่ี ร.ต.เมธี  อิทธิรวิิชยั เลขานกุารท่ีประชมุ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดใหท่ี้
ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารท่ีประชมุ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของ
บรษัิทฯไดก้ าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้  โดยให้
กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งนี ้อาจไดร้บัเลือกเขา้รบั
ต าแหน่งอีกก็ได้ และตามมติของท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 10  ท่าน ดงันัน้ จึงมีกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นี ้
จ  านวน 4 ทา่นคือ 

1.  นายชนะชยั       ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบรษัิท 
  2.  นางสาวเพรามาตร    หนัตรา  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3.  นายพินิจ  กานตกิลู            กรรมการบรษัิท  
  4.  นายวชร  ภกัดีมณฑล กรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นว่า นายชนะชัย  ลีนะบรรจง นางสาวเพรามาตร  หันตรา   
นายพินิจ  กานติกูล   นายวชร  ภักดีมณฑล  เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ และมี
ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ หากใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทตอ่ไปอีก จะท าให้
การด าเนินงานของบรษัิทฯ พฒันาไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง จงึเห็นสมควรเสนอช่ือบคุคลทัง้ 4 ท่าน ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ เพ่ือเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  

ทัง้นี ้บรษัิทไดจ้ัดส่งรายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 4 ท่านท่ีเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตัง้ให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึ่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 
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(1) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  

ช่ือ-นามสกลุ                : นายชนะชยั  ลีนะบรรจง   
อาย ุ                :  63 ปี             
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้                   :  กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท               : 2.744     
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : พ่ีชายนายวรวิทย ์ ลีนะบรรจง  
คณุวฒุิการศกึษา                                                 : ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์
 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
  

การอบรมหลกัสตูรของสมาคม  : 1. หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรบันกับรหิารระดบัสงูปีการศกึษา 
2552 – 2553    วิทยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้  

 2. หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 23 ปีการศกึษา 
2553 – 2554   วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาปอ้งกนัประเทศ   

 3.       หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่15 ปีการศกึษา 2555                                                                                
ประวัตกิารท างาน 5 ปีย้อนหลัง   ประเภทธุรกจิ 

2550 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, 
  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร,กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท  
  บริษัท อเีอม็ซี จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท อมิพเีรียลแลนด ์จ ากัด อสังหาริมทรัพย ์

2557 – ปัจจุบัน                      :  ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมเินียม จ ากัด อสังหาริมทรัพย ์

2557 – ปัจจุบัน                      :  ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท ริชแมน พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด อสังหาริมทรัพย ์

2557 – ปัจจุบัน                       : ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท นอรท์ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด อสังหาริมทรัพย ์
ประสบการณ/์การอบรมอ่ืน    :    -ไมมี่- 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : - ไมมี่ -  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท :  - ไมมี่ - 

การมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ :  - ไมมี่ - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 0/1    
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5  
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(2) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ-สกลุ                  : นางสาวเพรามาตร  หนัตรา 
อาย ุ                 :  68  ปี                                                                                 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้               :  กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท               :  ไมมี่ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :  ไมมี่ 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ                                        :  ปรญิญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต 
 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต (น.บ) 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ/์การอบรมอ่ืน                               :  - ไมมี่ - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคม                          :  DCP รุน่ 115/2009 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประวัตกิารท างาน 5 ปีย้อนหลัง   ประเภทธุรกจิ 
2559 – ปัจจุบัน :    ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอสิระ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท อเีอม็ซ ี จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
2558-  ปัจจุบัน    :     กรรมการตรวจสอบและประเมนิผลกระทรวงคมนาคม 
           กระทรวงคมนาคม 
2558-ปัจจุบัน     :     กรรมการกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพือ่การศึกษา 

      อนุกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                         กระทรวงการคลัง 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีผ่านมา :  - ไมมี่ -  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท :  - ไมมี่ - 
การมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ :  - ไมมี่ - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 0/1    
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5  
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  12/12 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหา    1/1 
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(3) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ-สกลุ :  นายพินิจ  กานติกลู 
อาย ุ :  61 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้  :  กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท  :   - ไมมี่ - 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร   :   - ไมมี่ - 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ                                   :  ปรญิญาโท จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั      

วิศวกรรมศาสตร ์มหาบณัฑิต (วศม.บรหิารงานก่อสรา้ง วิศวกรรมโยธา) 
 ปรญิญาตร ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์   

วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วศบ.วิศวกรรมโยธา) 
ประสบการณ/์การอบรมอ่ืน                   :  - ไมมี่ - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคม                           :  - ไมมี่ - 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

ประวตัิการท างาน 5 ปียอ้นหลงั   ประเภทธุรกิจ 

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,  
  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพัน  
  บริษัท อเีอม็ซี จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
2563 – ปัจจุบัน :  ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร (COO) 
  บริษัท อเีอม็ซี จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : - ไมมี่ - 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท :  - ไมมี่ - 
การมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  :  - ไมมี่ – 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563  
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 0/1    
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั     0/5 

 (ไม่ครบวาระเน่ืองจาก ด ารงต าแหน่งกรรมการ  24 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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(4) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ-สกลุ :  นายวชร  ภกัดีมณฑล 
อาย ุ :  55 ปี                                                              
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้  :  กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท  :   - ไมมี่ - 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร     :   - ไมมี่ - 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ                                        :  ปรญิญาโท มหาวิทยาลยัราชมงคลตะวนัออก 

วิทยาเขตอเุทนถวาย   วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต (วศม.บรหิารงาน
ก่อสรา้ง วิศวกรรมโยธา) 
ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตอเุทนถวาย  
วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วศบ. วิศวกรรมโยธา) 

ประสบการณ/์การอบรมอ่ืน                                  :  - ไมมี่ - 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคม                             :  - ไมมี่ - 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
ประวัตกิารท างาน 5 ปีย้อนหลัง   ประเภทธุรกจิ 

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, 
  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท  
  บริษัท อเีอม็ซี จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

2563 – ปัจจุบัน                      : กรรมการผู้จัดการสายงานวศิวกรรม   
  บริษัท อเีอม็ซี จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : - ไมมี่ - 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท :- ไมมี่ -  
การมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ :  - ไมมี่ – 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563  
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 0/1    
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั     4/5 

(ไม่ครบวาระเน่ืองจาก ด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กมุภาพนัธ์ 2563) 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุลงมติ 

เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี ้จะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายชนะชยั  ลนีะบรรจง 
 คะแนนเสียงเห็นดว้ย               6,459,387,742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999999985 
ไม่เห็นดว้ย                                                -      เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - 
งดออกเสียง                                           100    เสียง      คิดเป็นรอ้ยละ         0.0000000015   
จากจ านวน                             6,459,387,842      เสียงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
2. นางสาวเพรามาตร  หนัตรา 
คะแนนเสียงเห็นดว้ย               6,163,118,942 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       95.41 
ไม่เห็นดว้ย                                                -      เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - 
งดออกเสียง                              296,268,900  เสียง      คดิเป็นรอ้ยละ          4.59   
จากจ านวน                             6,459,387,842       เสียงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
3.  นายพินิจ  กานติกลู 
คะแนนเสียงเห็นดว้ย               6,459,387,742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999999985 
ไม่เห็นดว้ย                                                -      เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - 
งดออกเสียง                                           100    เสียง      คดิเป็นรอ้ยละ         0.0000000015   
จากจ านวน                             6,459,387,842      เสียงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
4.  นายวชร  ภกัดมีณฑล 
คะแนนเสียงเห็นดว้ย               6,459,387,742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999999985 
ไม่เห็นดว้ย                                                -      เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - 
งดออกเสียง                                           100    เสียง      คดิเป็นรอ้ยละ         0.0000000015   
จากจ านวน                             6,459,387,842      เสียงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้

 

วาระที ่6    พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนีจ้ะเป็นการพิจารณาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้
การจ่ายเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งท่ีประชุมสามัญ        
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ผูถื้อหุน้ของบรษัิทประจ าปี 2564  ไดมี้มติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ลา้น
บาท โดยคา่ตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมามีรายละเอียดดงันี ้

ปี จ านวน
กรรมการ 

มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายค่าเบีย้ประชุมรวม ค่าตอบแทนอ่ืน 

2561 10 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.60 ลา้นบาท ไม่มี 
2562 9 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.37 ลา้นบาท ไม่มี 
2563 9 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.09 ลา้นบาท ไม่มี 

 

ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาโดยผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึ่งยงัยดึถือแนวปฏิบตัิเดิม คือ พิจารณาคา่ตอบแทน
จากขนาดของธุรกิจและความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยไดเ้ปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี เท่ากับปีท่ีผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. คา่เบีย้ประชมุ  
 -   ส าหรบัประธานกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประธาน

กรรมการตรวจสอบ จะไดร้บัคา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 30,000 บาทตอ่คน 

 -   กรรมการบรษัิท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะไดร้บัค่า
เบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000 บาทตอ่คน 

2. คา่ตอบแทนอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการ 
 -  ไม่เกินอตัรารอ้ยละ 1 ของก าไรสทุธิ 

 -   ส าหรบักรรมการท่ีอยูใ่นวาระไม่ครบปี ใหจ้่ายตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งในปีนัน้ 

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

คณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
อืน่ 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
30,000 

≤ 1%  

ของก าไรสทุธิ กรรมการบรษัิท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
20,000 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุลงมติ 

เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 4 ลา้นบาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 คะแนนเสียงเห็นดว้ย               6,459,387,742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999999985 
ไม่เห็นดว้ย                                                -      เสียง คิดเป็นรอ้ยละ          - 
งดออกเสียง                                           100    เสียง      คดิเป็นรอ้ยละ         0.0000000015   

 
วาระที ่7    พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า ในวาระนีจ้ะเป็นการพิจารณาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้
ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยส านกัสอบบญัชีและค่า
สอบบญัชีในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้

ปี ส านักสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

2561 บรษัิท เอส พี ออดทิ จ ากดั 
5.40 ลา้นบาท  

(เฉพาะบรษัิท 2.75 ลา้นบาท บรษัิทยอ่ย 2.65 
ลา้นบาท) 

2562 บรษัิท ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ ากดั 
4.91 ลา้นบาท  

(เฉพาะบรษัิท 2.40 ลา้นบาท บรษัิทยอ่ย 2.51 
ลา้นบาท) 

2563 บรษัิท ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ ากดั 
4.945 ลา้นบาท  

(เฉพาะบรษัิท 2.64 ลา้นบาท บรษัิทยอ่ย 2.305 
ลา้นบาท) 

 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นควรเสนอ
ใหท่ี้ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท
ประจ าปี 2564 ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

 

19



1.   นางสวุิมล   กฤตยาเกียรณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 2982 และ/หรอื 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5599  และ/หรอื 
3.  นายจมุพฎ   ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7645  และ/หรอื 
4. นายนพฤกษ ์  พิษณวุงษ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7764  และ/หรอื 
5. นางสาวสภุาภรณ ์  มั่งจิตร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8125 และ/หรอื 
6. นายวิโรจน ์  สจัจธรรมนกุลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5128      
 

คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นว่า ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคณุสมบตัิตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชนข์ัดกันกับบริษัท และมีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี 
รวมทัง้มีมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นท่ียอมรบัของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใด
คนหนึ่ง มีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าว
ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหส้  านกังานสอบบญัชีจดัหาผูส้อบบญัชี รบัอนญุาตอ่ืนแทนได ้ 

ส าหรบัการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,795,000 บาท โดยเป็นค่าสอบ
บญัชีเฉพาะบรษัิทจ านวนไม่เกิน จ านวน 2,640,000 บาท และบรษัิทยอ่ย จ านวน 2,155,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็น  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุลงมติ 

เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบ
บัญชีประจ าปี 2564 จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดมี้มติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2564  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 คะแนนเสียงเห็นดว้ย               6,459,387,742   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999999985 
ไม่เห็นดว้ย                                                -   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ          - 

            งดออกเสียง                                           100   เสียง            คิดเป็นรอ้ยละ         0.0000000015   
 

วาระที ่8   พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ  

ประธานฯ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ขณะนีว้าระต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมไดร้บัการ
พิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ครบถว้นเสร็จสิน้แลว้ ไม่ทราบว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามเพิ่มเติม
หรอืไม่ 
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ค าถามจาก คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นได้ฝากค าถามไว้ล่วงหน้า เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น         
4-05220912-5 ถือหุน้จ านวน 100 หุน้ 

• จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Virus Covid-19 บรษัิทฯไดร้บัผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจหรอืไม่? 
• โครงการของ EMC ท่ีก าลงัจะท าในปี 2564 มีอะไรบา้ง และโครงการที่ EMC ก าลงัด าเนินการอยู่มีความ

คืบหนา้อยา่งไรบา้ง? 
• โครงการท่ี EMC ก าลงัด าเนินการอยู ่ไดร้ายงาน EIA แลว้หรอืยงั? 

 
นายรฐัชยั ภชิยภูม ิไดช้ีแ้จงดงันี ้

-  งานดา้นรบัเหมาก่อสรา้งเป็นภาระผกูพนัต่อเน่ือง จะไม่ไดร้บัผลกระทบ ถา้บริษัทส่งมอบงานไดต้าม
ก าหนด  แตใ่นสว่นพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์าจจะไดร้บัผลกระทบบา้งในเรือ่งของก าลงัซือ้ของครวัเรอืนในประเทศ 
ในช่วงของการแพรร่ะบาดของ Virus Covid-19  

-  งานดา้นรบัเหมาก่อสรา้งอยู่ในขณะนี ้4 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 6 พันลา้นบาท ซึ่งรบัรู ้
รายไดไ้ปแลว้บางสว่น เหลืออีกประมาณ 2 พนักวา่ลา้นบาทท่ีทยอยรบัรูร้ายได ้ซึง่คาดวา่จะมี 2 โครงการท่ีสง่มอบ
งานในปี 2564 และอีก 2 โครงการน่าจะสง่มอบงานไม่เกินปี 2566 

-  สว่นใหญ่งานพฒันาอสงัหารมิทรพัยต์อ้งมี EIA ถึงจะด าเนินการก่อสรา้งได ้และจ าหน่าย โอนใหล้กูคา้
ได ้ณ ปัจจบุนัเราไม่มีโครงการใดท่ีตอ้งขออนมุตัิ EIA  

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของ
คณะกรรมการบรษัิทไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุในวนันี ้และใหก้ารสนบัสนนุกิจการของบรษัิทดว้ยดี
มาโดยตลอดและขอปิดการประชมุ 
 

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น. 

 
ลงช่ือ                     ประธานท่ีประชมุ 

( นายรฐัชยั  ภิชยภมูิ) 

 

ลงช่ือ                     กรรมการ 
(วา่ท่ี ร.ต.เมธี  อิทธิรวิิชยั) 
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(1) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  
ช่ือ-นามสกลุ                : นายวรวิทย ์  ลีนะบรรจง  
อาย ุ                :  54 ปี             
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้                  :  กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท               : 7.847     
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : นอ้งชายนายชนะชยั  ลีนะบรรจง  
คณุวฒุิการศกึษา                                          : ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
ประวัตกิารท างาน 5 ปีย้อนหลัง      ประเภทธุรกิจ 
2558 – ปัจจบุนั                                  : กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร, 
 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษัิท  
 บรษัิท อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)    อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
2559 – ปัจจบุนั                                  : กรรมการบรษัิท 
  บรษัิท สจัจา บางแสน คอนโดมิเนียม จ ากดั    อสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั                                  :  กรรมการบรษัิท 
  บรษัิท รชิแมน พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั    อสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั                                  : กรรมการบรษัิท 
 บรษัิท นอรท์ พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั    อสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั                                  : กรรมการบรษัิท    
 บรษัิท สยามบางกอก ดีเวลลอ็ปเมน็ท ์จ ากดั     อสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั                                  : กรรมการบรษัิท  
 บรษัิท ซนัเคน่ – อีเอม็ซี จ ากดั รบัเหมา ก่อสรา้งงานวิศวกรรม 
   งานระบบ 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคม                           : DAP รุน่ 226/2016 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย   
ประสบการณ/์การอบรมอ่ืน                               :   ไมมี่ 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา :       - ไมมี่ -  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : - ไมมี่ -  

การมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ : - ไมมี่ - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

- ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1/1   

- ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้  - กรรมการบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด  

คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษัิทแลว้  

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม                          - ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 
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(2) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งใหม่              

ช่ือ-สกลุ                  : นายปัณณณ์ธีร ์  ศรีว่องไทย 
อาย ุ                 :  59 ปี                                                                                 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้               :  กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท               :  ไมมี่ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร :  ไมมี่ 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ                                   :  นิติศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวตัิการท างาน 5 ปียอ้นหลงั   ประเภทธุรกิจ 
2555 – ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
  บรษัิท อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
2557 – 2564 :     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  บรษัิท พีเออี (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
ปัจจบุนั : กรรมการ  
  มลูนิธิพิพิธภณัฑ ์วงัวรดิศ  มลูนิธิ 
ปัจจบุนั : ท่ีปรกึษากฎหมายและทนายความ 
       บรษัิท ทรีซิกไฟว ์จ ากดั (มหาชน)    ผลติและจดัท าสื่อโฆษณา 
  บรษัิท เอม็วิชั่น จ ากดั (มหาชน)   ท าอีเวนท,์ ผลติสื่อสิ่งพิมพโ์ทรศพัทมื์อถือ 
  บรษัิท แพลนบี  มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ผลติและจดัท าสื่อโฆษณา 
  บรษัิท ไทยฟิลม ์อินดสัตรี่ จ  ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายฟิลม ์,พลาสติก 
  มลูนิธิหมอ่มเจา้หญิงพนูพิศมยัดิศกลุ มลูนิธิ 
  บรษัิท คิมเบอรล์ี่ย-์คล๊าค ประเทศไทย จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระดาษ 
  บรษัิท เป่าจินจง จ ากดั และบรษัิทในเครอื สรา้งภาพยนตร ์ละคร 
  บรษัิท โชคพีรวชัร จ ากดั เจา้ของโรงแรมอมารโีวค กิจการโรงแรม 
  รสีอรท์ แอนด ์สปา 
  หา้งโวค กระบี่ และ บรษัิทในเครือ หา้งสรรพสินคา้ 
  บรษัิทเอกชนอ่ืนๆ อีกหลายบรษัิท 
2530- ปัจจบุนั  เจา้ของส านกังาน 
  ส านกังานทนายความ ศรีว่องไทย ทนายความ 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคม                      :  DAP รุน่ 72/2551 , ACCP รุน่ 19/2558 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย   

ประสบการณ/์การอบรมอ่ืน                           :   ไมมี่ 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีผ่านมา : - ไมมี่ -  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : - ไมมี่ -  

การมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ : - ไมมี่ - 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  

- ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1/1          -  ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 
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- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  12/12         
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้  - กรรมการบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด  

คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษัิทแลว้  

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม                          - ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 
นายปัณณณ์ธีร ์  ศรีว่องไทย  ซึ่งด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ มากกว่า 9 ปี  ทางคณะกรรมการเห็นว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และสอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการก ากบัดแูล กิจการของบรษัิทฯ คณะกรรมการจึงมีมติไม่เสนอ
ตอ่วาระทา่นดงักลา่ว 
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(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งใหม่              
ช่ือ-สกลุ :  วา่ท่ี ร.ต.เมธี  อิทธิรวิิชยั               
อาย ุ :  44 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้  :  กรรมการ 
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท  :   0.0001 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร   :   ไมมี่ 
คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ               :  ปรญิญาตร ีการจดัการทั่วไป 
      มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ประวัตกิารท างาน 5 ปีย้อนหลัง      ประเภทธุรกจิ 

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท  
  บริษัท อเีอม็ซี จ ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท 

  บริษัท เอเชีย่น คอรโ์รช่ัน คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากัด ขายสินค้าและผลติภณัฑเ์กีย่วกับสี   
ขายและบริการงานป้องกันการกัดกร่อน 

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท 
  บริษัท ริชแมน พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด ซือ้ ขาย ให้เช่า อาคารชุด 

คอนโดมเินียม แมนช่ัน อพารต์เมนต์
และอสังหาริมทรัพยท์ุกชนิด 

2563 – ปัจจุบัน :  กรรมการบริษัท 
  บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมเีนียม  จ ากัด ซือ้ ขาย เช่า ธุรกรรมทางอาคารชุดและ

อสังหาริมทรัพย ์
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท 
  บริษัท นอรท์ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด ซือ้ขาย ให้เช่า อาคารชุด 

คอนโดมเินียม แมนช่ัน อพารท์เม้นท์
และอสังหาริมทรัพยท์ุกชนิด 

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท 
  บริษัทอมิพเีรียลแลนด ์จ ากัด  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพือ่ขายหรือเพือ่ให้

เช่า 

2563 – 2564 : กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท  
  บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายสี 
การอบรมหลกัสตูรของสมาคม                           : ไมมี่ 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย   
ประสบการณ/์การอบรมอ่ืน                               :   ไมมี่ 
ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา :       - ไมมี่ - 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : - ไมมี่ -  

การมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ :      - ไมมี่ – 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564  
-  ประชมุสามญัผูถื้อหุน้   1/1   
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-  ประชมุคณะกรรมการบรษัิท     6/6 
               -  ประชมุคณะกรรมการสรรหา   1/1 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้  - กรรมการบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด  

คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษัิทแลว้  

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม                          - ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

1. นางสาวเพรามาตร  หันตรา อาย ุ 69 ปี  
 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 ท่ีอยูติ่ดต่อ : บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี  : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28  
   ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
 สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม     :  -ไม่มี- 
  
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2563                               

- คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 
- คณะกรรมการบริษทั                 6/6 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้        1/1 
 

  

 

 

2. นางสาวทวศีรี  วิกยาธิปัตย์ อาย ุ 70  ปี 
 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ  
 ท่ีอยูติ่ดต่อ : บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี  : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม  
   แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
 สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี  
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม : -ไม่มี- 
 
 
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 
- คณะกรรมการบริษทั                   6/6 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   1/1 
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้          1/1 
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3. ดร.เยาวรินทร์  ศรีชัยนันท์ อาย ุ 70 ปี 
 กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ  
 ท่ีอยูติ่ดต่อ : บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี  : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม  
   แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
 สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม : -ไม่มี- 
 
  
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 
- คณะกรรมการบริษทั                   6/6 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   1/1 
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้          1/1 

 

  

4. นายปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย  อาย ุ 59  ปี  
 กรรมการบริษทั,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
 ท่ีอยูติ่ดต่อ : บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี  : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม  
   แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
 สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม   :    มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีพน้ 
                                       จากต าแหน่งตามวาระ 
 
  
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 
- คณะกรรมการบริษทั                   6/6 
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้            1/1 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สัญชาติ         
อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน      ต  าบล/แขวง      
อ  าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม      หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระ
ของบริษทัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

  (1)  นางสาวเพรามาตร  หนัตรา          อาย ุ 6 9      ปี         
อยูบ่า้นเลขท่ี      140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28        ถนน  สีลม  ต  าบล/แขวง  สุริยวงศ ์                         
อ  าเภอ/เขต   บางรัก   จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์ 10500       หรือ 

  (2)  ดร.เยาวรินทร์  ศรีไชยนนัท ์       อาย ุ 70         ปี     
อยูบ่า้นเลขท่ี      140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28        ถนน  สีลม  ต  าบล/แขวง  สุริยวงศ ์                         
อ  าเภอ/เขต   บางรัก   จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์ 10500       หรือ 

  (3)  นางสาวทวศีรี  วกิยาธิปัตย ์       อาย ุ  70        ปี     
อยูบ่า้นเลขท่ี      140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28        ถนน  สีลม  ต  าบล/แขวง  สุริยวงศ ์                         
อ  าเภอ/เขต   บางรัก   จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์ 10500       หรือ 

 (4)           อาย ุ          ปี     
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน       ต  าบล/แขวง                               
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ 
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2565   ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM)  ในวนัพฤหสับดีท่ี  28  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรือท่ี
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
 สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สัญชาติ          
อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน      ต  าบล/แขวง      
อ  าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม      หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ
บริษทัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

 (1)  นางสาวเพรามาตร  หนัตรา          อาย ุ 6 9      ปี         
อยูบ่า้นเลขท่ี      140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28        ถนน  สีลม  ต  าบล/แขวง  สุริยวงศ ์                         
อ  าเภอ/เขต   บางรัก   จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์ 10500       หรือ 

  (2)  ดร.เยาวรินทร์  ศรีไชยนนัท ์       อาย ุ 70         ปี     
อยูบ่า้นเลขท่ี      140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28        ถนน  สีลม  ต  าบล/แขวง  สุริยวงศ ์                         
อ  าเภอ/เขต   บางรัก   จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์ 10500       หรือ 

  (3)  นางสาวทวศีรี  วกิยาธิปัตย ์       อาย ุ  70        ปี     
อยูบ่า้นเลขท่ี      140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28        ถนน  สีลม  ต  าบล/แขวง  สุริยวงศ ์                         
อ  าเภอ/เขต   บางรัก   จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์ 10500       หรือ 

 (4)           อาย ุ          ปี     
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน       ต  าบล/แขวง                               
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     

   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ  สามญัผู้

ถือหุน้ ประจ าปี  2565  ผ่านสื่ออิลก็ทรอนิกส(์E-AGM) ในวนัพฤหสับดีท่ี  28  เมษายน  2565 เวลา 14.00 น. หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

   วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี  2564 
            วาระนีเ้ป็นเพียงวาระเพื่อรบัทราบเทา่นัน้ จงึไมต่อ้งใชเ้สียงลงคะแนน 
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         วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

  วาระท่ี 4 รับทราบการไม่จดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
 วาระน้ีเป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้งใชเ้สียงลงคะแนน 
 
  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ  
1. นายวรวิทย ์ ลีนะบรรจง 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
คณะกรรมการมีมติไม่เสนอต่อวาระ 
2. นายปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ 
3. วา่ท่ี ร.ต.เมธี  อิทธิริวชิยั 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2565 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี)  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า                      
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี    
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
 แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) ในวนัพฤหสับดีท่ี  28  เมษายน 2565 เวลา 
14.00 น. หรอืท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สัญชาติ         
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี    ถนน     ต  าบล/แขวง      
อ  าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั       
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม      หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียงดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)  นางสาวเพรามาตร  หนัตรา          อาย ุ 6 9      ปี         

อยูบ่า้นเลขท่ี      140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28        ถนน  สีลม  ต  าบล/แขวง  สุริยวงศ ์                         
อ  าเภอ/เขต   บางรัก   จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์ 10500       หรือ 

  (2)  ดร.เยาวรินทร์  ศรีไชยนนัท ์       อาย ุ 70         ปี     
อยูบ่า้นเลขท่ี      140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28        ถนน  สีลม  ต  าบล/แขวง  สุริยวงศ ์                         
อ  าเภอ/เขต   บางรัก   จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์ 10500       หรือ 

  (3)  นางสาวทวศีรี  วกิยาธิปัตย ์       อาย ุ  70        ปี     
อยูบ่า้นเลขท่ี      140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28        ถนน  สีลม  ต  าบล/แขวง  สุริยวงศ ์                         
อ  าเภอ/เขต   บางรัก   จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์ 10500       หรือ 

 (4)           อาย ุ          ปี     
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน       ต  าบล/แขวง                               
อ  าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน  การ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) ในวนัพฤหัสบดีท่ี  28  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
หรอืท่ีจะ พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั      หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด        เสียง 
 
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

   วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี  2564 
                                          วาระน้ีเป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้งใชเ้สียงลงคะแนน 

         วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

  วาระท่ี 4 รับทราบการไม่จดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
                                           วาระน้ีเป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้งใชเ้สียงลงคะแนน 
 
  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ  
1. นายวรวทิย ์ ลีนะบรรจง 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
คณะกรรมการมีมติไม่เสนอต่อวาระ 
2. นายปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
คณะกรรมการมีมติเสนอต่อวาระ 
3. วา่ท่ี ร.ต.เมธี  อิทธิริวชิยั 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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       วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 
    

               (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน                        

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 

 ในการการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) ในวนัพฤหสับดีท่ี  28  เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. หรอืท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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ข้อบังคับของบริษัทเกีย่วกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
หมวดที ่4 

คณะกรรมการ 
ขอ้ 13.  เวน้แตท่ี่ไดก้  ำหนดไวใ้นขอ้ 17.ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทำ่กบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้                       

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหผู้ใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผูท่ี้ไดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำร                  

ท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน
กวำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูชี้ข้ำด 

ขอ้ 14.  ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน  3 เป็นอตัรำ โดยใหก้รรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่ง
นำนท่ีสดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งก่อน ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะออกไม่อำจแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวน
ใกลเ้คียงท่ีสดุสว่น 1 ใน 3 กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดร้บัเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 17.  ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลือกบุคคล ซึ่งมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบรษัิทมหำชน พ.ศ. 2535 เขำ้เป็นกรรมกำรแทน              
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือ นอ้ยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำร
แทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเทำ่วำระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมกำรซึง่ตนแทน  

 มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่
ขอ้ 18. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 

3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุน้ท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

หมวดที ่5 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 28. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบรษัิท   
กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้ ใหเ้รียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั ซึ่ งคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมเม่ือใด          
ก็ได ้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

 ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 25 คน ซึ่งมี
หุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมดจะเขำ้ช่ือกันท ำหนังสือขอใหค้ณะกรรมกำร     
เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตผุลในกำรขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจำก              
ผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 29. ในกำรเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชมุระบ ุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำรประชมุ 
และเรื่องท่ีเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทรำบ                      
เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดงักล่ำวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ
ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุและโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชมุในหนงัสือพิมพภ์ำษำไทยติดต่อกนั 3 วนั
ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวำ่ 3 วนั 

สิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 6 
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ขอ้ 30.  ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 25 คนหรือไม่นอ้ยกว่ำ

กึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด                 
จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณีท่ีปรำกฎว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำเขำ้ประชมุไม่ครบ
องคป์ระชมุตำมท่ีก ำหนดไวห้ำกว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำร
ประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้ง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อ
หุน้ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 31. มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็น

เสียงหนึ่ง ถำ้มีคะแนนเทำ่กนัใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน  4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 
(ก) กำรขำยหรอืโอนกิจกำรของบรษัิททัง้หมดหรอืบำงสว่นท่ีส  ำคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน  
(ข) กำรซือ้หรอืรบัโอนกิจกำรของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมำเป็นของบรษัิท 
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมด  หรือ บำงส่วนท่ีส  ำคัญ                        

กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั  

ขอ้ 32. กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำมีดงันี ้
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอต่อท่ีประชมุเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
(2) พิจำรณำและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร 
(4) เลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
(6) กิจกำรอ่ืน ๆ  
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การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส  าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 

 

 รายงานประจ าปี 2564 ซึ่งประกอบดว้ย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการด าเนินงานของบริษัท งบ

การเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564 

 ตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนาย

ทะเบียนหลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ 

และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัคิวอาร ์(QR Cod) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก และ

รวดเรว็ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ส ำหรับระบบปฏบิัตกิำร IOS 

1.  เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทท่ี์สง่ไป) ท่ี QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน  (Noitfication) ขึน้ด้านบน ให้กดท่ีข้อความนั้น เพ่ือดูข้อมูลเอกสาร

ประกอบการประชมุ 

หมายเหตุ  :  กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนโทรศัพทเ์คลื่อนท่ี ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จาก

แอปพลิเคชั่น (Application) อ่ืนๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line  เป็นตน้ 

ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชั่น QR CODE READER, Facebook และ Line  เป็นตน้ 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

           เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add fried (เพิ่มเพ่ือน) 

           เลือก  QR Code 

           สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code  เพ่ือดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 
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คูมื่อการเขา้รว่มฟังประชมุผูถื้อหุน้ผ่าน  

ระบบ Microsoft Teams VDO Conference 

 

ความตอ้งการในการเข้าร่วมฟังประชุม 

 

1. โน๊ตบุ๊ค พีซี หรอื Smart Phone  

2. ล าโพงของโน๊ตบุ๊ค พีซี หรอืล าโพงท่ีสามารถเช่ือมตอ่โน๊ตบุ๊ค พีซี ได ้ 

3. เว็บเบราวเ์ซอร ์Chrome เวอรช์นั 72 ขึน้ไป หรอื แอพพลเิคชนั Microsoft Teams (ถา้ใชแ้อพลเิคชั่น 

ตอ้งเป็น Window10 ขัน้ต  ่า) 

4. ความเรว็อนิเทอรเ์น็ตไม ่ต ่ากวา่ 1 Mbps 

 

วิธีเข้าร่วมประชุมผ่านเวบ็เบราวเ์ซอร ์Chrome 

1. ลอ็กอินอีเมลท่ีลงทะเบยีนไว ้บนเบราวเ์ซอร ์Chrome กดเขา้หวัขอ้การประชมุผูถื้อหุน้ จะปรากฎ

Invitation โดยจะมี Email / Password และ Link URL เพื่อเขา้หอ้งประชมุ  

ใหก้ดท่ี Link เพื่อเขา้รว่มไดเ้ลย  

 

 
 

** อีเมลท่ีสง่ใหจ้ะแนบไป 1 link การเขา้ประชมุ  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 8 
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 Link การประชมุจรงิ  

ตวัอยา่ง (ตามรูปท่ีแสดงขา้งตน้) 

คลิกท่ี  Click here to join the meeting      
   
 
 
 

2. เบราวเ์ซอรจ์ะถามใหเ้ปิดโปรแกรม Microsoft Teams ใหต้อบ ยกเลิก หรอื Cancel 
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3. เลือก เข้าร่วมบนเว็บแทน 

 

 

 

 

 

 

 

4. ใหเ้ลือก Sign in ท่ีขา้งลา่ง (หากมีแอคเคาทเ์ดิมอยูแ่ลว้ ใหท้  าการลงช่ือออกจากระบบก่อน) 
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         จะปรากฎหนา้ใหเ้ลือกอีเมล ในการประชมุ กรณีมีอีเมล Office365 มาก่อนใหเ้ลือก บัญชอีืน่ และ

ใส ่Account , Password ท่ีไดร้บัแจง้ในอีเมลท่ีลงทะเบียนไว ้(ตามขอ้1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยระบบจะท าการบงัคบัใหเ้ปลี่ยนรหสัผ่านในการใชง้านแอคเคาทค์รัง้แรก 

Current Password  : รหสัเดิมท่ีทางทีมงานให ้

New Password   : รหสัท่ีตัง้ใหม ่ 

Re-New Password  : รหสัท่ีตัง้ใหม(่อีกครัง้) 
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5. เลือก เขา้รว่มตอนนี ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะอยูใ่น Lobby ระบบจะมีการแจง้ไปท่ีผูด้แูล Meeting Online 

เม่ือ Organizer ยืนยนัตวัตนและกด Admit จงึจะสามารถเขา้สูก่ารประชมุได ้
 

 

 
 

 

 

6. ระบบจะท าการเช่ือมตอ่ท่านเขา้สูห่อ้งประชมุ หากท่านตอ้งการดภูาพVDO แบบเตม็จอ  

โปรดเลือกท่ี          และเลือก เข้าสู่โหมดเตม็หน้าจอ 
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วิธีเข้าร่วมประชุมผ่าน Smart Phone 

1. ท าการเปิดแอพลเิคชนั Microsoft Teams ในโทรศพัท ์ 
 

 
 

 

2. ท าการลงช่ือเขา้ใชง้านดว้ย Account และ Password ท่ีทางทีมงาน สง่เขา้อีเมลข์องท่าน 

หากมีแอคเคาทเ์ดิมอยู ่ใหท้  าการลงช่ือออกก่อน  
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โดยระบบจะท าการบงัคบัใหเ้ปลี่ยนรหสัผ่านในการใชง้านแอคเคาทค์รัง้แรก 

Current Password  : รหสัเดิมท่ีทางทีมงานให ้

New Password   : รหสัท่ีตัง้ใหม ่ 

Re-New Password  : รหสัท่ีตัง้ใหม(่อีกครัง้) 
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3. จากนัน้กด Join on your computer or mobile app ใน Invitation ท่ีถกูสง่เขา้อีเมลข์อง

ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** อีเมลท่ีสง่ใหจ้ะแนบไป 1 link การเขา้ประชมุ  

 Link การประชมุจรงิ  

ตวัอยา่ง (ตามรูปท่ีแสดงขา้งตน้) 

คลิกท่ี  Click here to join the meeting        
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4. กด Join เพื่อเขา้สูห่อ้งประชมุ 

ภายใต ้Account ท่ีทางทีมงานไดส้ง่ใหท้่านผา่นอีเมลเ์ท่านัน้ 

ผูค้วบคมุการประชมุออนไลนจ์ะท าการเช็ครายช่ือ  

และท าการ Admit ใหท้่านเขา้สูก่ารประชมุท่ี ลอ็คอินดว้ย Account ของทีมงานเท่านัน้ 

หากมีแอคเคาทเ์ดิมอยู ่ใหท้  าการลงช่ือออกจากระบบก่อน  : Settings > Sign Out 
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วิธีเข้าร่วมประชุมผ่านแอพลิเคชัน Microsoft Teams Desktop 
 

1. ท าการล็อกอินอีเมลท่ีลงทะเบียนไวบ้นเบราวเ์ซอร ์Chrome กดเขา้หวัขอ้การประชุมผูถื้อหุน้        

จะปรากฎ  Invitation โดยจะมี  Email / Password และ  Link URL เพื่ อ เข้าห้องประชุม  

ใหก้ดท่ี Link เพื่อเขา้รว่มไดเ้ลย 

2. เบราวเ์ซอรจ์ะถามใหเ้ปิดโปรแกรม Microsoft Teams ใหต้อบ เปิด Microsoft Teams 

3. ท าการลงช่ือเขา้ใชง้านดว้ย Account ท่ีทางทีมงานสง่ใหท้่านทางอีเมลเ์ท่านัน้ หากมีแอคเคาท์

เดิมอยูแ่ลว้ ใหท้  าการลงช่ือออกจากการใชง้าน  
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4. กด join เขา้สู ่Meeting  

** อีเมลท่ีสง่ใหจ้ะแนบไป 1 link การเขา้ประชมุ   

 Link การประชมุจรงิ  

ตวัอยา่ง (ตามรูปท่ีแสดงขา้งตน้) 

คลิกท่ี  Click here to join the meeting        
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วิธีการถามค าถาม Q&A 

 

เม่ือถึงช่วงท่ีผูด้  าเนินรายการประชมุ ใหเ้วลาในการถามค าถาม สามารถกด Raise Hand 

เพื่อสอบถามค าถามได ้

 
 Raise Hand ผา่นช่องทาง Web Browser 

 
 

 

 Raise Hand ผา่นช่องทาง แอพลิเคชัน Microsoft Teams Desktop 
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 Raise Hand ผา่นช่องทาง Smart Phone  
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วิธีการโหวตออกเสียง Poll  

 

1. เขา้รว่ม Microsoft Teams Meeting Online  
 

2. เปิดดโูพล ท่ี Show Conversation จะปรากฏโพลขึน้มา ดา้นขวามือ เม่ือถึงเวลาโหวต ผูอ้อกเสียง
จะสามารถรว่มโหวตไดแ้บบ Real-Time เท่านัน้ จะไม่สามารถยอ้นกลบัมาโหวตในวาระท่ีผ่านไป
แลว้ได ้

 

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

 

กรณี ท่ีท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบโหวตออกเสียง  Poll ระหว่างประชุม              
กรุณากดปุ่ ม Raise Hand เพื่อขอความช่วยเหลือ หรอืติดตอ่กลบั บรษัิท พอยซ ์เทคโนโลยี จ ากดั ซึง่เป็นผู้
ใหบ้รกิารระบบการประชมุ E-AGM ของทางบรษัิทฯ ตามขอ้มลูติดตอ่ 

 
คณุ นรภทัร สระแกว้  (Pre-sale Engineer) 
Mobile : 0824488949    
E-Mail : norrapat@poisetechnology.com 

 
คณุ กนัตรตัน ์จึงธนาภรณ ์(Pre-sale Engineer) 
Mobile : 092-670-3232 
E-mail : kantarat@poisetechnology.com 
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คูมื่อวิธีการลงทะเบียนการเขา้รว่มฟังประชมุผูถื้อหุน้ผ่าน  

ระบบ Microsoft Teams VDO Conference 
 

 

1. เปิดแบบฟอรม์ Microsoft Forms  

ผ่าน Link URL 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ABTh3

By0q0SgJj0v2CWVdzjlTOdyHS5Hh8rbNSD3T7hURUtJVVFaUUVB

WERHWFlXV1RRWjFDVjRZTy4u 
 

หรอื QR Code 

 

 

 

2. กรอกขอ้มลูลงใน Microsoft Forms ทกุขอ้ใหค้รบถว้นสมบรูณเ์พื่อความรวดเรว็ในการ

ตรวจสอบยืนยนั ตวัตน > กด Submit 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 9 

60

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ABTh3By0q0SgJj0v2CWVdzjlTOdyHS5Hh8rbNSD3T7hURUtJVVFaUUVBWERHWFlXV1RRWjFDVjRZTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ABTh3By0q0SgJj0v2CWVdzjlTOdyHS5Hh8rbNSD3T7hURUtJVVFaUUVBWERHWFlXV1RRWjFDVjRZTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ABTh3By0q0SgJj0v2CWVdzjlTOdyHS5Hh8rbNSD3T7hURUtJVVFaUUVBWERHWFlXV1RRWjFDVjRZTy4u


 

โปรดกรอกขอ้มลูของทา่นตามความเป็นจรงิใหถ้กูตอ้งและครบถว้น เพ่ือประโยชน ์ในการ

ยืนยนัตวัตนของทา่น 
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3. ระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่   26 เมษายน 2565 และส่ง Invitation ไปยังท่าน 

ผ่าน E-mail ที่ท่านไดล้งทะเบียนไว้ภายในวันที่  27 เมษายน 2565 ก่อนการประชุม  

ซึ่งท่านจะไดร้บั Link เพ่ือเขา้ร่วมประชุม รวมทั้ง Username และ Password ส าหรบั 

Login เพื่อยืนยนัตวัตนในการเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้

*สามารถดวูิธีการเขา้รว่มประชมุไดจ้ากคูมื่อการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบ 

microsoft  team VDO conference 
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ข้อปฏิบัตสิ ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

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

โดยขอใหรถทาำน ระบุอเีมล (E-Mail) และหมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืของท่ำนให้ชัดเจน ส ำหรับใช้ในกำร

ลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชุม และแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตบวตนเพอออยอนยบนสเทธเเขถำราวมประุมม E-AGM ดบงนี ้

 ส ำหรับผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ – ส  ำเนำบบตรประจ ำตบวประุำุน หรรออส ำเนำหรนบงสออเดเนทำง หรรออ

ส ำเนำเอกสำรอออนซึองออกโดยหรนาวยงำนรำุกำร ทีอยบงไมาหรมดอำยม พรถอมลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถอง 

 ส ำหรับผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคล – หรนบงสออมอบอ ำนำจ หรรออ หรนบงสออมอบฉบนทะทีอลงลำยมออ อุออครบืถวน

พรถอมเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดทีอระบมในหรบวขถอ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉบนทะ” ในหรนถำืบดไป 

ขอใหรถทาำนสางแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรรบบกำรประุมมูาำนสออออเเลกกทรอนเกส ์(E-AGM) และเอกสำรแสดงตบวตนดบงกลาำวขถำงตถน

ใหรถบรเษบทฯ ภำยในวบนทีอ 26 เมษำยน  2565 ูาำนุาองทำงดบงนี ้

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

 ทำงไปรษณียล์งทะเบียน 

ืงึ วาำทีอ ร.ต. เมธี อเทธเรเวเุบย 

     เลขำนมกำร บรเษบท อีเอกมซี จ ำกบด (มหรำุน) 

     140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ุบน้ 28  

     ืนนสีลม สมรเยวงศ ์บำงรบก กรมงเทพฯ 10500 

1.2 เมอออบรเษบทฯ ไดถรบบเอกสำรตำมขถอ 1.1 จำกทาำน บรเษบทฯ จะด ำเนเนกำรตรวจสอบเอกสำรเพอออยอนยบนสเทธเเขถำราวม

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

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

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

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

2565 กรมณำตเดตาอบรเษบทฯ โดยทบนที 

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

ละเอียดทบง้นี ้ ระบบจะเปเดใหรถทาำนลงทะเบียนเขถำราวมประุมมลาวงหรนถำ 120 นำทีกาอนเรเอมประุมม อยาำงไรกกตำม 

กำรืาำยทอสดกำรประุมมจะเรเอมในเวลำ 14.00 น.เทาำนบน้ 

1.4 ส ำหรรบบวเธีกำรลงคะแนนระหรวาำงกำรประุมม E-AGM ทาำนสำมำรืลงคะแนนในแตาละวำระไดถ โดยลงคะแนน 

“ไมาเหรกนดถวย” หรรออ “งดออกเสียง” กรณีทีอทาำนไมาลงคะแนนส ำหรรบบวำระใดๆ ระบบจะนบบคะแนนของทาำนเปกน 

“เหรกนดถวย” โดยอบตโนมบตเ 

สเองทีอสางมำดถวยล ำดบบทีอ 10 
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1.5 กรณีทีอทาำนประสบปบญหรำทำงดถำนเทคนเคในกำรใุถระบบกำรประุมม E-AGM กาอนกำรประุมม หรรออระหรวาำงกำร

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

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

และรหรบสู้ถใุถ (Password) ใหรถทาำน 

รำย อุออเจถำหรนถำทีอดแ้ลกำรใุถระบบ 

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

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

 

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

ของบรเษบทฯ ดบงตาอไปนีเ้ขถำราวมประุมมและออกเสียงแทน 

ชือ่-นำมสกุล/ต ำแหน่ง อำยุ ทีอ่ยู่ 
วำระทีม่ส่ีวน

ได้เสีย 
(พเิศษ) 

1. นำงสำวเพรำมำตร หรบนตรำ 
         ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

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

ไมามี 

2. นำงสำวทวีศร ี วเกยำธเปบตย ์
         กรรมกำรตรวจสอบ 

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

ไมามี 

3. ดร. เยำวรเนทร ์ ศรีุ บยนบนท ์
         กรรมกำรตรวจสอบ 

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

ไมามี 

ทบ้งนี ้ขอใหรถู้ถ อือหรมถนกรอกขถอควำมและลงลำยมออ อุออในหรนบงสออมอบฉบนทะทีอบรเษบทฯ ไดถจบดสางใหรถแกาู้ถ อือหรมถน หรรออ

สำมำรืดำวน์โหรลดจำกเวกบไซด์บรเษบทฯ  ทีอ  www.emc.co.th และสางหรนบงสออมอบฉบนทะและส ำเนำเอกสำร

ประกอบกำรมอบฉบนทะ (ตำมทีอระบมดถำนลาำงนี)้ ใหรถบรเษบทฯ ภำยในวบนทีอ 26 เมษำยน 2565 ูาำนุาองทำงดบงนี ้

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

 ทำงไปรษณียล์งทะเบียน 

ืงึ วาำทีอ ร.ต. เมธี อเทธเรเวเุบย 

เลขำนมกำร บรเษบท อีเอกมซี จ ำกบด (มหรำุน) 

140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ุบน้ 28  

 ืนนสีลม สมรเยวงศ ์บำงรบก กรมงเทพฯ 10500 
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เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 
ผู้ถอืหุน้มอบฉันทะ 
1. หรนบงสออมอบฉบนทะทีอกรอกขถอควำมครบืถวน และลงลำยมออ อุออของู้ถมอบฉบนทะและู้ถรบบมอบฉบนทะ และ 

2. ส ำเนำบบตรประจ ำตบวประุำุน หรรออส ำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำ

ืก้ตถองของู้ถมอบฉบนทะ และ 

3. ส ำเนำบบตรประจ ำตบวประุำุน หรรออส ำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำ

ืก้ตถองของู้ถรบบมอบฉบนทะ 

นิตบุิคคลมอบฉันทะ 

1. หรนบงสออมอบฉบนทะทีอกรอกขถอควำมครบืถวน และลงลำยมออ อุออของู้ถมีอ  ำนำจลงลำยมออ อุออูก้พบนนเตเบมคคลนบน้ 

รวมทบง้ตรำประทบบของนเตเบมคคล (ืถำมี) ของู้ถมอบฉบนทะ และลงลำยมออ อุออของู้ถรบบมอบฉบนทะ และ 

2. หรนบงสออรบบรองกำรจดทะเบียนเปกนนเตเบมคคลของู้ถมอบฉบนทะ ซึองลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถองและออกใหรถไมา

เกเน 6 เดออนกาอนวบนประุมมู้ถื ออหรมถน และ 

3. ส ำเนำบบตรประจ ำตบวประุำุน หรรออส ำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมออ อุออรบรองส ำเนำ

ืก้ตถองของู้ถมีอ  ำนำจลงลำยมออ อุออูก้พบนนเตเบมคคลนบน้ (ู้ถมอบฉบนทะ) และ 

4. ส ำเนำบบตรประจ ำตบวประุำุน หรรออส ำเนำหรนบงสออเดเนทำงทีอยบงไมาหรมดอำยม และลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำ

ืก้ตถองของู้ถรบบมอบฉบนทะ 

บุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชำตไิทยหรือนิตบุิคคลจดทะเบยีนตำ่งชำต ิ

1. หรนบงสออมอบฉบนทะแบบ ค. ซึองไดถกรอกขถอควำมืก้ตถอง ครบืถวน และลงลำยมออ อุออู้ถแทนนเตเบมคคล (กรรมกำรู้ถมี

อ  ำนำจ) พรถอมประทบบตรำส ำคบญบรเษบท (ืถำมี) และู้ถรบบมอบฉบนทะ 

2. เอกสำรของู้ถื ออหรมถน 

- ส ำเนำหรนบงสออรบบรองกำรจดทะเบียนนเตเบมคคลของู้ถื ออหรมถน ซึองออกโดยหรนาวยงำนรำุกำรของประเทศ

ดบงกลาำว (ซึองแสดงใหรถเหรกนวาำู้ถแทนนเตเบมคคล (กรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจ) ทีอลง อุออในฐำนะู้ถมอบฉบนทะ เปกน

กรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจลงลำยมออ อุออแทนนเตเบมคคลทีอเปกนู้ถื ออหรมถนอำยมไมาเกเน 6 เดออนกาอนวบนประุมม ลงลำยมออ

อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถองโดยู้ถแทนนเตเบมคคล (กรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจ) พรถอมประทบบตรำส ำคบญบรเษบท (ืถำมี) 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนของู้ถแทนนเตเบมคคล (กรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจ) ซึองเปกนกรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจลงลำยมออ อุออ

ูก้พบนนเตเบมคคล และลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถอง 

- ส ำเนำหรนบงสออมอบอ ำนำจจำกู้ถื ออหรมถนทีอเปกนู้ถลงทมนตาำงประเทศใหรถคบสโตเดียนเปกนู้ถเขถำราวมประุมมและออก

เสียงลงคะแนน ซึองลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำื้กตถองโดยู้ถแทนนเตเบมคคล (กรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจ) พรถอม

ประทบบตรำส ำคบญบรเษบท (ืถำมี) 
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3. เอกสำรของคบสโตเดียน 

- ส ำเนำหรนบงสออมอบอ ำนำจทีอคบสโตเดียนไดถมอบอ ำนำจใหรถกรรมกำร หรรออู้ถบรเหรำร หรรออพนบกงำนของคบส

โตเดียน เปกนู้ถมอบฉบนทะใหรถพนบกงำน หรรออบมคคลอออนใด เพอออกำรเขถำประุมมู้ถื ออหรมถนของบรเษบทลก้คถำไดถ และ

ลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำื้กตถองโดยกรรมกำร หรรออู้ถบรเหรำร หรรออพนบกงำนของคบสโตเดียนซึองเปถนู้ถมอบ

ฉบนทะ 

- หรนบงสออยอนยบนหรรออส ำเนำใบอนมญำตกำรประกอบธมรกเจคบสโตเดียนของคบสโตเดียน และลงลำยมออ อุออรบบรอง

ส ำเนำืก้ตถองโดยู้ถมอบฉบนทะ 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนของู้ถมอบฉบนทะ ซึองู้ถมอบฉบนทะลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถอง และ 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนของู้ถรบบมอบฉบนทะ ซึองู้ถรบบมอบฉบนทะลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำืก้ตถอง 

4. กรณีมีกำรมอบอ ำนำจุาวงกาอนกำรมอบฉบนทะใหรถคบสโตเดียน 

- เอกสำรแสดงกำรมอบอ ำนำจุาวงทมกุาวงตถองครบืถวนไมาขำดตอน และมีืถอยค ำใหรถมอบอ ำนำจุาวงไดถ 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนของู้ถมอบอ ำนำจุาวงทมกุาวง และลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำื้กตถองโดยู้ถมอบ

ฉบนทะ (กรณีเปกนนเตเบมคคลลงลำยมออ อุออรบบรองส ำเนำื้กตถองโดยกรรมกำรู้ถมีอ  ำนำจลงลำยมออ อุออของู้ถ

มอบฉบนทะ) 

ทบง้นี ้เอกสำรทีอจบดท ำขึน้ในตาำงประเทศ จะตถองูาำนกำรรบบรองจำกโนตำรพีบบบลเค และในกรณีทีอ เอกสำรใดทีอมเไดถ

มีตถนฉบบบเปกนภำษำอบงกฤษ จะตถองจบดท ำค ำแปลภำอบงกฤษแนบมำพรถอมดถวยและใหรถู ้ ถื ออหรมถนหรรออกรรมกำรู้ถมี

อ  ำนำจลงลำยมออ อุออูก้พบนนเตเบมคคลนบน้รบบรองควำมืก้ตถองของค ำแปล 

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

E-AGM 

3.2 ู้ถื ออหรมถนสำมำรืสางค ำแนะน ำหรรออค ำืำมลาวงหรนถำใหรถบรเษบทฯ กาอนวบนประุมม โดยสางแบบฟอรม์สางค ำืำม

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

บรเษบทฯ ภำยใน วบนทีอ 26 เมษำยน 2565 ูาำนุาองทำง ตาอไปนี ้

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

 ทำงไปรษณียล์งทะเบียน 
ืงึ วาำทีอ ร.ต. เมธี อเทธเรเวเุบย 
เลขำนมกำร บรเษบท อีเอกมซี จ ำกบด (มหรำุน) 
140/66-67 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ุบน้ 28  
ืนนสีลม สมรเยวงศ ์บำงรบก กรมงเทพฯ 10500 

67



แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส ำหรับกำรประชุมผู้ถอืหุน้ผ่ำนส่ือ(E-AGM) 
 

เขียนท่ี......................................................................... 
วนัท่ี.................เดือน.........................พ.ศ. ................... 

 
ขา้พเจา้.........................................................................................สญัชาติ..............................อยูบ่า้นเลขท่ี........................... 
ถนน.............................................................ต  าบล/แขวง......................................อ  าเภอ/เขต................................................. 
จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศพัทมื์อถือ........................................ 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้............................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อีเอม็ซีจ ากดั (มหาชน)  
โดยผูถื้อหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................................................หุน้ 
ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าจะเขา้รว่มประชมุและลงมติในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ซึง่จะจดัขึน้ในรูปแบบผา่นสื่อเลก็ทรอ
นิกส ์(E-AGM) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดย 

 เขา้รว่มประชมุ(E-AGM) ดว้ยตวัเอง และขอใหบ้รษัิทฯ สง่ช่ือผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลงิค ์
(Web Link) เพ่ือเขา้รว่มประชมุมาท่ี Email Address …………………………………………………………… 

 มอบฉนัทะใหน้าย/นาง/นางสาว.................................................................................................................. 
เขา้รว่มประชมุแทนและขอใหบ้รษัิทฯ สง่ช่ือผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเวบ็ลงิค(์Web Link) 
เพ่ือเขา้รว่มประชมุมาใหผู้ร้บัมอบฉนัทะที่ Email Address …………………………………………………………… 

 
 

 ลงช่ือ............................................................ผูถื้อหุน้ 
 (..........................................................) 

 
 ลงช่ือ.....................................................ผูม้อบฉนัทะ 
 (...........................................................) 
 
หมำยเหตุ: 
กรุณาส่ง “แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)” ท่ีกรอกขอ้มลูครบถว้น พรอ้มแนบ
เอกสารยืนยนัตวัตนตามท่ีก าหนดใน “ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบ
ฉนัทะ”  
(สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 11 ) มาใหบ้รษัิทฯ ภายใน วนัท่ี 26 เมษายน 2565  ผ่านช่องทางตอ่ไปนี ้
:ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์Email Address : info@emc.co.th หรอื  
:ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึง สายเลขานกุารบรษัิท 
บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 
10500 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 11 
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แบบฟอรม์ส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

วนัท่ี.................เดือน.........................พ.ศ. .................. 
 

ขา้พเจา้.........................................................................................สญัชาติ............................อยูบ่า้นเลขท่ี............................. 
ถนน...............................................................ต  าบล/แขวง.......................................อ  าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย.์............................Email…………………………………….……..
โทรศพัท.์....................................................เลขทะเบียนผูถื้อหุน้..............................................................................................
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................................................หุน้ 
ขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สีย (ถา้มี).................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................
ค  าถาม  

1) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

2) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................... .................................................................................................................................................. 

3) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 
 
 ลงช่ือ.....................................................ผูถื้อหุน้ 

      (......................................................) 
 
หมำยเหตุ : 
กรุณาสง่ “แบบฟอรม์สองค าถามลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์” ท่ีกรอกขอ้มลูครบถว้น มาใหบ้รษัิทฯ  
ภายในวนัท่ี 26 เมษายน  2565 ผ่านทางช่องทางตอ่ไปนี ้
: ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์Email Address:  info@emc.co.th 
: ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ถงึ วา่ท่ี ร.ต. เมธี อิทธิรวิิชยั  เลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 28-30  
ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
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