
    
 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

ข้อปฏิบัตสิ าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM 
1.1 โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลกกทรอนิกส ์ (E-AGM) (สิง่ที่สง่มาดว้ย1) 

โดยขอใหท้า่น ระบุอีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถอืของท่านใหช้ัดเจน ส าหรับใช้ในการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบส าเนาเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้

 ส าหรับผู้ถอืหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา – ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรอื

ส าเนาเอกสารอื่นซึง่ออกโดยหนว่ยงานราชการ ที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 ส าหรับผู้ถอืหุน้ที่เป็นนิติบุคล – หนงัสอืมอบอ านาจ หรอื หนงัสอืมอบฉนัทะที่ลงลายมือช่ือครบถว้น

พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ในหนา้ถดัไป 

ขอใหท้า่นสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลกกทรอนิกส ์(E-AGM) และเอกสารแสดงตวัตนดงักลา่วขา้งตน้

ใหบ้รษัิทฯ ภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ผา่นช่องทางดงันี ้

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

 ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ถึง วา่ที่ ร.ต. เมธี อิทธิรวิิชยั เลขานกุารบรษัิท 

     บรษัิท อีเอกมซี จ ากดั (มหาชน) 

     140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 28  

     ถนนสีลม สรุยิวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 

1.2 เมื่อบรษัิทฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1.1 จากทา่น บรษัิทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่ม

ประชุมโดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทฯ จะจดัสง่ช่ือผูใ้ช ้(username) และ รหสัผูใ้ช ้(Password) 

พรอ้ม Weblink ในการเขา้สูร่ะบบการประชมุ E-AGM ไปใหท้า่นผา่นทางอีเมล (E-Mail) 

ทัง้นี ้ขอใหท้า่นเกกบรกัษาช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ปกนความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น และใน

กรณีที่ช่ือผูใ้ช ้(username) และรหสัผูใ้ช ้(password) ของท่านสญูหาย หรือยงัไม่ไดร้บัภายในวนัที่ 28 เมษายน 

2564 กรุณาติดตอ่บรษัิทฯ โดยทนัที 

1.3 ขอใหท้่านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ไดส้่งใหท้่านทางอีเมล (E-Mail) โดย

ละเอียดทัง้นี ้ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมลว่งหนา้ 120 นาทีก่อนเริ่มประชุม อย่างไรกกตาม 

การถ่ายทอสดการประชมุจะเริม่ในเวลา 14.00 น.เทา่นัน้ 

1.4 ส าหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดยลงคะแนน 

“ไม่เหกนดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเปกน 

“เหกนดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 



    
 

1.5 กรณีที่ทา่นประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนการประชมุ หรอืระหวา่งการ

ประชมุ กรุณาติดตอ่ บรษัิท พอยซ เทคโนโลยี จ ากดั ซึง่เปกนผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุ E-AGM ของทางบรษัิท

ฯ โดยบรษัิทฯ จะระบชุ่องทางการติดตอ่ บรษัิท พอยซ เทคโนโลยี จ ากดั ไวใ้นอเีมลท่ีไดส้ง่ช่ือผูใ้ช ้ (Username) 

และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้า่น 

รายชื่อเจา้หนา้ที่ดแูลการใชร้ะบบ 

คณุ ทศันวดี ทวะชาล ี
เบอรโ์ทร : 062-908-8787 
อีเมล : tassanavadee@poise.co.th 

คณุ กนัตรตัน ์จงึธนาภรณ ์ 
เบอรโ์ทร :  092-670-3232 
อีเมล : kantarat@poisetechnology.com 

 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุม E-AGM ได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรือกรรมการอิสระ

ของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนีเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทน 

ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง อาย ุ ที่อยู ่
วาระที่มีส่วน

ได้เสีย 
(พิเศษ) 

1. นางสาวเพรามาตร หนัตรา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

         กรรมการอิสระ 

68 บรษิัท อีเอกมซี จ  ากดั (มหาชน) 
140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 28  
ถนนสีลม สรุยิวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 

มี 
วาระท่ี 5 

2. นางสาวทวีศรี  วกิยาธิปัตย ์
กรรมการตรวจสอบ 

         กรรมการอิสระ 

69 บรษิัท อีเอกมซี จ  ากดั (มหาชน) 
140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 28  
ถนนสีลม สรุยิวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 

ไม่มี 

3. ดร. เยาวรนิทร ์ ศรีชยันนัท ์
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

69 บรษิทั อีเอกมซี จ  ากดั (มหาชน) 
140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 28  
ถนนสีลม สรุยิวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 

ไม่มี 

4. นายปัณณณ์ธีร ์ ศรีวอ่งไทย 
กรรมการตรวจสอบ 

         กรรมการอิสระ 

58 บรษิัท อีเอกมซี จ  ากดั (มหาชน) 
140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 28  
ถนนสีลม สรุยิวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 

ไม่มี 

 

ทัง้นี ้ขอให้ผูถื้อหุน้กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้ หรือ

สามารถดาวน์โหลดจากเวกบไซด์บริษัทฯ ที่ www.emc.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสาร

ประกอบการมอบฉนัทะ (ตามที่ระบดุา้นลา่งนี)้ ใหบ้รษัิทฯ ภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ผา่นช่องทางดงันี ้

 

 

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


    
 

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

 ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ถึง วา่ที่ ร.ต. เมธี อิทธิรวิิชยั เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท อีเอกมซี จ ากดั (มหาชน) 

140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 28  

 ถนนสลีม สรุยิวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

นิตบุิคคลมอบฉันทะ 

1. หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลนัน้ 

รวมทัง้ตราประทบัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

2. หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนเปกนนิติบคุคลของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งและออกใหไ้ม่

เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และ 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรบรองส าเนา

ถกูตอ้งของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และ 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

บุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชาตไิทยหรือนิตบุิคคลจดทะเบียนต่างชาต ิ

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ี

อ  านาจ) พรอ้มประทบัตราส าคญับรษัิท (ถา้มี) และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. เอกสารของผูถื้อหุน้ 

- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศ

ดังกล่าว (ซึ่งแสดงใหเ้หกนว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ  านาจ) ที่ลงช่ือในฐานะผู้มอบฉันทะ เปกน

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลที่เปกนผูถื้อหุน้อายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัประชุม ลงลายมือ

ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) พรอ้มประทบัตราส าคญับรษัิท (ถา้มี) 



    
 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ซึง่เปกนกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนันิติบคุคล และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเปกนผูล้งทนุตา่งประเทศใหค้สัโตเดียนเปกนผูเ้ขา้รว่มประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) พรอ้ม

ประทบัตราส าคญับรษัิท (ถา้มี) 

3. เอกสารของคสัโตเดียน 

- ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจที่คสัโตเดียนไดม้อบอ านาจใหก้รรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของคัส

โตเดียน เปกนผูม้อบฉนัทะใหพ้นกังาน หรอืบคุคลอื่นใด เพื่อการเขา้ประชุมผุถื้อหุน้ของบริษัทลกูคา้ได ้และ

ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของคสัโตเดียนซึ่งเป้นผูม้อบ

ฉนัทะ 

- หนงัสอืยืนยนัหรอืส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียนของคสัโตเดียน และลงลายมือช่ือรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉนัทะใหค้สัโตเดียน 

- เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทกุช่วงตอ้งครบถว้นไมข่าดตอน และมีถอ้ยค าใหม้อบอ านาจช่วงได  ้

- ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบอ านาจช่วงทุกช่วง และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผุม้อบ

ฉนัทะ (กรณีเปกนนิติบุคคลลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือของผู้

มอบฉนัทะ) 

ทัง้นี ้เอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ จะตอ้งผา่นการรบัรองจากโนตารพีบับลคิ และในกรณีที่เอกสารใดที่มิได้

มีตน้ฉบบัเปกนภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้ถื้อหุน้หรือกรรมการผูม้ี

อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

3. ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการ
ประชุม E-AGM มีดังนี ้
3.1 ระหวา่งการประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสามารถสง่ค าแนะน าหรือค าถามไดผ้่านระบบการประชุม 

E-AGM 

3.2 ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอรม์ส่งค าถาม

ลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลกกทรอนิกส ์(E-AGM) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) ที่กรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใหแ้ก่

บรษัิทฯ ภายใน วนัท่ี 27 เมษายน 2564 ผา่นช่องทาง ตอ่ไปนี ้

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

 ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ถึง วา่ที่ ร.ต. เมธี อิทธิรวิิชยั เลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท อีเอกมซี จ ากดั (มหาชน) 
140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 28  
ถนนสลีม สรุยิวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 


