หนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมตวันนา ห้ องคริสตัล ชั้น 2
เลขที่ 80 ถนนสุ รวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

มาตรการป้ องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณี การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ ข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ใิ นการประชุม ดังนี ้
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไ ม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่ เป็ นเขต
โรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่ นอกราชอาณาจักรที่ เป็ นเขตติดต่อ
โรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน เข้าร่วมการประชุม
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผูถ้ ื อหุน้ ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นเดินทางไป หรือกลับมาจากประเทศ
กลุ่มเสี่ยง น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็ นผูม้ ีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนหรือ
กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทน ทั้งนี้ บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่ อนุ ญาตให้ ผู้ เข้ าร่ ว ม
ประชุมทีม่ ีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทัง้ นี ้
ในกรณีตรวจพบเป็ นผูม้ ีไข้ (อุณหภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปใน
ห้องประชุม (ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมแทนได้ หากเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ มอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระที่ระบุช่ือในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ )
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ แม้ไม่ใช่ผทู้ ่ี
อยูใ่ นกลุม่ เสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
5.. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่
เข้าร่วมการประชุม
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

ที่ AGM 001/2564
5 เมษายน 2564
เรือ่ ง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ท่านผู้ถอื หุ้น
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
2. รายงาน ประจาปี 2563 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์ม
ลงทะเบียน)
3. ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูจ้ ะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิผเู้ ข้าร่วมประชุม
7. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้ องนำฉบับจริงมำสำหรรับผู้งงทเบบยนน้้ ยนตนบองในยันปรเชุม)
11. แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ได้มีมติกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันอังคารที่
29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมตวันนา ห้องคริสตัล (ชั้น 2) เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อ
พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 และได้มีการ
บันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ว (รายละเอียดตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1)
มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
การลงมติ : มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด 31 ธั นวาคม 2563 ใน
รายงานประจาปี 2563 ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2)
มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563
การลงมติ : เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2)
สรุปสำรเสำคัญ้ังนย้
งบกำรบงินรยม

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้จากการดาเนินงาน
กาไรขั้นต้น
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

2563
ง้ ำนบำท
%
2,896.54
(6.90)
960.33
(22.28)
1,936.21
3.24
1,465.02
12.35
229.53
(64.09)
60.70 2,377.55

2562
ง้ ำนบำท
3,111.08
1,235.56
1,875.52
1,304.00
219.69
2.45

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

ง้ ำนบำท
3,578.01
1,706.99
1,871.02
2,421.83
611.83
368.36

%
22.72
20.81
24.51
258.73
378.29
154.57

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563
การลงมติ
: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจานวน 2,408.73 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถ
ตัง้ สารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ได้
ข้อมูลการตั้งสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
ปย

ผงกำร้ำบนินงำน

สำรองตำมกฎหรมำน

บงินปันผง

2561
2562

กาไร 369.97 ล้านบาท
กาไร 58.81 ล้านบาท

-

งดจ่าย
งดจ่าย

2563

ขาดทุน 27.41 ล้านบาท

-

งดจ่าย

มติของคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบการไม่
จัดสรรกาไรและตัง้ ทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปั นผลประจาปี 2563
การลงมติ : เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 22 กาหนด
ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง เป็ นจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ก็ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ในปี 2564
จานวน 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. นายชนะชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นางสาวเพรามาตร
หันตรา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพินิจ
กานติกลู
กรรมการบริ ษทั
4. นายวชร
ภักดีมณฑล
กรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการลาดับที่ (1) – (4) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด 2535 และมีความเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
หากให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง่ จะทาให้การดาเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควร
เสนอชื่อบุคคลทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อเลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนีไ้ ด้แนบรายละเอียดประวัติผูจ้ ะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 3)
การลงมติ : มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ รอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ปย
2561
2562
2563

จำนยน
กรรมกำร
10 คน
9 คน
9 คน

มติทปย่ รเชุมผู้ถือหรุ้น

จ่ ำนค่ ำบบยน้ ปรเชุมรยม

ค่ ำตอบแทนอื่น

ไม่เกิน 4 ล้านบาท
ไม่เกิน 4 ล้านบาท
ไม่เกิน 4 ล้านบาท

2.60 ล้านบาท
2.37 ล้านบาท
2.09 ล้านบาท

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มติของคณะกรรมการ : ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุม่ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและ
ความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบี ้ยประชุมตามจานวนครัง้ ที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทน
ยังคงอยู่ในวงเงินที่ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ ในปี ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2564 โดยกาหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปี ที่ผา่ นมา คือภายในวงเงิน 4 ล้าน
บาท รายละเอียดดังนี ้

3

เบีย้ ประชุม
- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม 30,000 บาท ต่อครัง้ ที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม 20,000 บาท ต่อ
ครัง้ ที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ
- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกาไรสุทธิ
- สาหรับกรรมการที่อยูใ่ นวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งในปี นนั้
การลงมติ : มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
ปย

สานักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
สำนักสอบบัญชย

2561

บริ ษทั เอส พี ออดิท จากัด

2562

บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

2563

บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ค่ ำสอบบัญชย
5.40 ล้านบาท
(เฉพาะบริ ษทั 2.75 ล้านบาท บริ ษทั ย่อย 2.65 ล้านบาท)
4.91 ล้านบาท
(เฉพาะบริ ษทั 2.40 ล้านบาท บริ ษทั ย่อย 2.51 ล้านบาท)
4.945 ล้านบาท
(เฉพาะบริ ษทั 2.64 ล้านบาท บริ ษทั ย่อย 2.305 ล้านบาท)

ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบ
บัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัด
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริษัทให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ
3. นายจุมพฎ ไพรรัตนากร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7645 และ/ หรือ
4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7764 และ/ หรือ
5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8125 และ/ หรือ
6. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5128
โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริษัท ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั
อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้สานักงานจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นแทนได้
สาหรับการกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เสนอกาหนดวงเงินจานวนรวมไม่เกิน 4,795,000 บาท แบ่งเป็ นเฉพาะ
บริษัท จานวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จานวน 2,155,000 บาท
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มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจ ารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ นายจุมพฎ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต เลขที่ 7645 และ/ หรือ นายนพฤกษ์
พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7764 และ/ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ั บ อนุ ญ าต เลขที่ 8125
และ/ หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5128 เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2564
จานวนไม่เกิน 4,945,000 บาท ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้สานักงานจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตอื่นแทนได้
การลงมติ : มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริษัทจะเปิ ดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นซึง่ บรรลุนิติ
ภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ จึงขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ นาหลักฐานตามรายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิ สระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่
มาด้วยลาดับที่ 5 และ 6 โดยใส่ซองตอบรับกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ฝ่ายกากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 เพื่อบริษัทจะได้ดาเนินการตามประสงค์ของท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

(1) ข้ อมูลของกรรมการทีพ่ ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ-นามสกุล
: นายชนะชัย ลีนะบรรจง
อายุ
: 63 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
: 2.744
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : พี่ชายนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
คุณวุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรของสมาคม : 1. หลักสูตรการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริ หารระดับสูงปี การศึกษา 2552 – 2553
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
2. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ นที่ 23 ปี การศึกษา 2553 –
2554 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้ องกันประเทศ
3.

หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่15 ปี การศึกษา 2555

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2550 – ปัจจุบัน

:

2559 – ปัจจุบัน

:

2557 – ปัจจุบัน

:

2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

:

ประเภทธุรกิจ
ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร,กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่ อสร้ าง
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จากัด
อสังหาริมทรัพย์
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จากัด

อสังหาริมทรัพย์

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด

อสังหาริมทรัพย์

:

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท นอร์ ท พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด
อสังหาริมทรัพย์
ประสบการณ์/การอบรมอื่น :
ไม่มี
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา :
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :
การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5
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(2) ข้ อมูลของกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร :
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประสบการณ์/การอบรมอื่น
การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

: นางสาวเพรามาตร หันตรา
: 68 ปี
: กรรมการ
: ไม่มี
ไม่มี
: ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (น.บ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: - ไม่มี : DCP รุ่ น 115/2009

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ประเภทธุรกิจ
2559 – ปัจจุบัน
: ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่ อสร้ าง
2558- ปัจจุบัน
: กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
2558-ปัจจุบัน
: กรรมการกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
อนุกรรมการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงการคลัง
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ผ่านมา :
- ไม่มี การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :
- ไม่มี การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :
- ไม่มี การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

25

(3) ข้ อมูลของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ใหม่
ชื่อ-สกุล
: นายพินิจ กานติกลู
อายุ
: 61 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
: - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : - ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
: ปริ ญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (วศม.บริ หารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา)
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วศบ.วิศวกรรมโยธา)
ประสบการณ์/การอบรมอื่น
: - ไม่มี การอบรมหลักสูตรของสมาคม
: - ไม่มี ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2564 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพัน
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
: ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบัตกิ าร (COO)
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และก่ อสร้ าง
อสังหาริมทรัพย์และก่ อสร้ าง

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา :
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :
การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี –

การเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 0/5
(ไม่ ครบวาระเนื่องจาก ดารงตาแหน่ งกรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2564)
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(4) ข้ อมูลของกรรมการทีพ่ ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ-สกุล
: นายวชร ภักดีมณฑล
อายุ
: 55 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
: - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : - ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
: ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตอุเทนถวาย วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
(วศม.บริ หารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา)
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วศบ. วิศวกรรมโยธา)
ประสบการณ์/การอบรมอื่น
: - ไม่มี การอบรมหลักสูตรของสมาคม
: - ไม่มี ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ประเภทธุรกิจ
2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

:

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

อสังหาริมทรัพย์และก่ อสร้ าง

:

กรรมการผู้จดั การสายงานวิศวกรรม
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่ อสร้ าง
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา :
- ไม่มี การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั :
- ไม่มี การมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :
- ไม่มี –
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 4/5
(ไม่ ครบวาระเนื่องจาก ดารงตาแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. นางสาวเพรามาตร หันตรา
อายุ
68 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยูต่ ิดต่อ : บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
เลขที่
: 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
การมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสี ยในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็ นกรรมการที่พน้
จากตาแหน่งตามวาระ
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

12/12
5/5
1/1
0/1

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

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

12/12
5/5
1/1
0/1
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3. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
อายุ 69 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
ที่อยูต่ ิดต่อ : บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
เลขที่
: 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสี ลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
การมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม : -ไม่มี-

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

12/12
5/5
1/1
0/1

4. นายปัณณ์ ณธีร์ ศรีว่องไทย
อายุ 58 ปี
กรรมการบริ ษทั ,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ที่อยูต่ ิดต่อ : บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
เลขที่
: 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสี ลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
สัดส่วนการถือหุน้ : ไม่มี
การมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุม : -ไม่มีการเข้าร่ วมประชุมในปี 2563
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริ ษทั
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

12/12
5/5
0/1
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวันนา ห้อง คริ สตัล ชั้น 2
กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการ
ประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
 (4) ดร.เยาวริ นทร์ ศรี ชยั นันท์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
อายุ 69 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500 หรื อ
 (5) นางสาวทวีศรี วิกยาธิ ปัตย์ (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการอิ สระ, กรรมการ
ตรวจสอบ) อายุ 69 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพ
10500 หรื อ
 (6) นายปั ณณ์ณธี ร์ ศรี วอ่ งไทย (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ) อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ที่ อยู่ 140/66-67
อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวันนา ห้องคริ สตัล ชั้น 2
กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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(7)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2563
วาระนีเ้ ป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านัน้ จึงไม่ตอ้ งใช้เสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 รับทราบการไม่จดั สรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563
วาระนี้เป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้ งใช้เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ลีนะบรรจง
1. นายชนะชัย
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
3. นายพินิจ
กานติกลู
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
4. นายวชร
ภักดีมณฑล
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
(8) การลงคะแนนเสี ย งของผูร้ ั บ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ มอบฉั น ทะนี้ ให้ถื อ ว่า
การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(9) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

หมายเหตุ
1.
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวันนา ห้อง
คริ สตัล ชั้น 2 กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เขียนที่
วันที่

เดือน

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

พ.ศ.
สัญชาติ

เสี ยงดังนี้
เสี ยง
เสี ยง

(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(4)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวันนา ห้องคริ สตัล ชั้น 2
กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง

เสี ยง
เสี ยง
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2563
วาระนี้เป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้ งใช้เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563



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

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จดั สรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563
วาระนี้เป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้ งใช้เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายชนะชัย
ลีนะบรรจง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
3. นายพินิจ
กานติกลู
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
4. นายวชร
ภักดีมณฑล
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

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

ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ค สั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะคือ
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ม อบฉั น ทะจะต้อ งมอบฉั น ทะให้ผู ้รั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ นผู ้เ ข้าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวันนา ห้อง
คริ สตัล ชั้น 2 กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6

เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ สี ิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่ งจะเป็ นการสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไป
ด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐาน
แสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นยึดถือปฏิ บตั ิต่อไป ทั้งนี้ เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้น
บางรายอาจยังไม่คุน้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อ
หลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
บุคคลธรรมดา
1.1
ผู้ถือหุ้นทีม่ สี ัญชาติไทย
(ก)
กรณี เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุ ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อใบขับขี่)
(ข)
กรณี มอบฉัน ทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
1.2
ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก)
กรณี เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข)
กรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดิ นทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.
นิตบิ ุคคล
2.1
นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และ
(ข)
สาเนาบัต รประจาตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่ างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อานาจที่ ได้ล งนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2
นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)
หนังสื อรับรองนิติบุคคล และ
(ข)
สาเนาบัต รประจาตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่ างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อานาจที่ ได้ล งนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้ งั แต่
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริ ษทั เพื่อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในนามของผูถ้ ื อหุ ้น โดยจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ ระบุ ขอ้ ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์
ชั้น 28 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏในเอกสารสิ่ งที่
ส่งมาด้วย 4
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สิ่งที่สงมาดวย 7

ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
ผูถือหุน
บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)
มาดวยตนเอง

ผูรับมอบฉันทะ

โตะลงทะเบียน
มาดวยตนเอง

โตะลงทะเบียน
ผูรับมอบฉันทะ
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ

แสดงบัตรประชาชน

แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมสําเนาบัตรประชาชน
ผูมอบฉันทะและบัตรประชาชนผูรับมอบฉันทะ
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุม
(เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีที่มีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง)

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคานหรืองดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน
(ยกเวนระเบียบวาระที่ 5 เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกราย)
ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
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ข้อ 13.

ข้อ 14.

ข้อ 17.

ข้อ 18.

ข้ อบังคับของบริษัทเกีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
เว้นแต่ที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 17.ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลื อกตั้งบุ คคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูท้ ี่ ได้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิน
กว่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ ง
นานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งก่อน ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงที่สุดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ในกรณี ที่ ตาแหน่ งกรรมการว่า งลงเพราะเหตุ อื่น นอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้ค ณะกรรมการเลื อกบุ ค คล ซึ่ ง มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัด ไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่
ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่ กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่ งคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมเมื่อใด
ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ่ งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นภายใน 1 เดื อนนับแต่วนั ที่ ได้รับหนังสื อจาก
ผูถ้ ือหุน้
ข้อ 29. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ อ งที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มด้ว ยรายละเอี ย ดตามสมควร โดยระบุ ใ ห้ชัด เจนว่า เป็ นเรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม วันประชุมและโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
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ข้อ 30. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คนหรื อไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผู ้
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 31. มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นบั หุ ้นหนึ่ ง
เป็ นเสี ยงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึ่ งเป็ นเสี ยงหนึ่ง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การท า แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมด หรื อ บางส่ ว นที่ ส าคัญ
การมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษัท หรื อการรวมกิ จ การกับ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563

รายงานประจาปี 2563 ซึง่ ประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดาเนินงานของบริษัท งบ
การเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รบั ฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้
และรายงานประจาปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Cod) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรียกข้อมูลได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็วผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
สาหรับระบบปฏิบัติการ IOS
1. เปิ ดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลือ่ นที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ที่สง่ ไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความแจ้งเตื อน (Noitfication) ขึน้ ด้า นบน ให้กดที่ขอ้ ความนัน้ เพื่อดูขอ้ มูลเอกสาร
ประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชั่น (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบปฏิบตั ิการ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add fried (เพิ่มเพื่อน)
เลือก QR Code
สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลเอกสารประกอบการประชุม

44

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
Registration Form

ข้ าพเจ้ า

สั ญชาติ

I/We

Nationality

Address

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

อยู่บ้านเลขที่

Shareholder’s Registration No.

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
being a shareholder of EMC Public Company Limited

โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม

หุน้

holding the total amount of

shares

หุน้ สามัญ

หุน้

ordinary share

shares

หุน้ บุริมสิทธิ

หุน้

preferred share

shares

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
The Annual General Meeting of Shareholders 2021
บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
EMC Public Company Limited
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
Thursday, 29 April 2021 at 02.00 PM.
ณ โรงแรมตวันนา ห้องคริ สตับ ชั้น 2 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
st
At Crystal room (2 Floor), The Tawana Bangkok, No.80 Surawongse Road, Bangkok 10500.
ข้าพเจ้า_________________________________เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
I

shareholder or proxy holder of

บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) / EMC Public Company Limited
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน___________________________
the identification card number

ได้มาเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ________________________ผูเ้ ข้าประชุม
Sign

Meeting Attendant

(_______________________)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีจ่ ะมาประชุ มโปรดนาเอกสารชุ ดนีม้ าด้ วย
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,
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แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมสามัญผู้ถือประจาปี 2564
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