
 

 
EMC Public Company Limited 

28th- - 30th  Floor, ITF Tower 140/66-67 Silom Road Suriyawong Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 02-615-6100  Fax. 02-615-6128-30               

ที่ AGM 001/2561  
       4  เมษายน  2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน)  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี  2560 
  2. รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม 
  3. ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้จะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 
  4. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
  5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) 
  6. รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 6 (EMC-W6) 
  7. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
  8. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิผู้ เข้าร่วมประชมุ 
  9. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

              10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องน าฉบับจริงมาส าหรับผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองในวนัประชุม) 
              11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ที่  
27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมตวนันา ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ (ชัน้ 10) / อาคารศรีสุริยวงศ์ เลขที่ 80 ถนนสรุวงศ์ เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี   2560  ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน  2560  และได้มีการ
บนัทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว (รายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  
มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 
การลงมติ  : มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 ใน
รายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560  
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การลงมติ  :  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม  
2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบญัชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่              
สง่มาด้วย 2) 

สรุปสาระส าคญัดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560  
การลงมติ   :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรและตัง้ทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :   เนื่องจากปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจ านวน 673.77 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตัง้
ส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ได้ 

ข้อมูลการตัง้ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี ผลการด าเนินงาน ส ารองตามกฎหมาย เงนิปันผล 

2558 ขาดทุน  297.66 ลา้นบาท -  งดจ่าย 

2559 ขาดทุน  297.17 ลา้นบาท - งดจ่าย 

2560 ขาดทุน  673.77 ลา้นบาท - งดจ่าย 

มติของคณะกรรมการ  :   ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงดจดัสรร
ก าไรและตัง้ทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจ าปี 2560 

การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 งบการเงนิรวม 
  

 2560 2559 2558 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท   % 
สินทรัพยร์วม 2,915.62 (6.52) 3,118.99 (5.94) 3,315.99 46.06 
หน้ีสินรวม 1,412.97 46.57 964.00 5.12 917.07 (22.38) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,502.65 (30.27) 2,154.59 (10.17) 2,398.92 120.34 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 659.22 11.43 591.62 (24.46) 783.16 (56.03) 
ก าไรขั้นตน้ 112.02 345.23 (45.68) (980.15) 5.19 (90.92) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (673.77) 126.75 (297.14) (0.17) (297.66) 46.13 
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วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 12 คน ดงันัน้ จ านวน 1 ใน 3  ของกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ                 
เป็น ผู้ออกจากต าแหนง่ก่อน จะมีทัง้สิน้ 4 คน ดงันี ้

1.  นายชนะชยั ลนีะบรรจง  กรรมการบริษัท 
  2.  นางสาวเพรามาตร  หนัตรา  กรรมการบริษัท 
  3.  นายไพบลูย์   ทองระอา   กรรมการบริษัท 
  4.  นายกฤษณะ  สง่าแสง     กรรมการบริษัท 
พร้อมกันนีไ้ด้แนบรายละเอียดประวัติผู้ จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
(รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3) 
การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผา่นมา  
 

ปี จ านวน
กรรมการ 

มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น จ่ายค่าเบีย้ประชุมรวม ค่าตอบแทนอืน่ 

2558 12 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 4.32 ลา้นบาท ไม่มี 
2559 11 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.86 ลา้นบาท ไม่มี 
2560 10 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.34 ลา้นบาท ไม่มี 

 
มติของคณะกรรมการ  :  ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกบักลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ขนาดและ
ความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ที่ กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทน
ยงัคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 โดยก าหนดคา่ตอบแทนเท่ากบั 3 ปีที่ผ่านมา คือภายในวงเงิน 4 ล้าน
บาท รายละเอียดดงันี ้
 เบีย้ประชมุ 
 -  ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 จะได้รับคา่เบีย้ประชมุ 30,000 บาท ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 
 -  กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบีย้ประชุม 20,000 บาท ต่อ
ครัง้ที่เข้าประชมุ 
 คา่ตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ   
 -   ไมเ่กินอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสทุธิ 
 -  ส าหรับกรรมการท่ีอยูใ่นวาระไมค่รบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหนง่ในปีนัน้ 
การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :   ส านักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี ส านักสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

2559 บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 
4.75 ลา้นบาท  

(เฉพาะบริษทั 2.60 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย 2.15 ลา้นบาท) 

2560 บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 
4.75 ลา้นบาท  

(เฉพาะบริษทั 2.60 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย 2.15 ลา้นบาท) 

2561 บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 
5.10 ลา้นบาท  

(เฉพาะบริษทั 2.60 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย 2.50 ลา้นบาท) 

ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีสงักัด หรือจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบ
บญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 จากบริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
  1.  นางสาวซูซาน   เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4306 และ/ หรือ 
  2.  นายสชุาติ   พานิชย์เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4475  และ/ หรือ 
  3.  นางสาวยพุิน   ชุ่มใจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8622  และ/ หรือ 
  4.  นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7570  และ/ หรือ 

5.  นางสาววนัดี  เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8210  และ/ หรือ 
6.  นายเกียรติศกัดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 9922  และ/ หรือ 
7.  นางสาววรรณีย์  สขุเพ็ง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8423 

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้ส านกังานจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นแทนได้  

ส าหรับการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 เสนอก าหนดวงเงินจ านวนรวมไม่เกิน  5,100,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะ
บริษัท จ านวน 2,600,000 บาท และบริษัทยอ่ย จ านวน 2,500,000 บาท 

มติของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด โดย  
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4306 และ/หรือนายสชุาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4475 และ/หรือ นางสาวยพุิน ชุ่มใจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8622 และ/หรือนางสาวช่ืนตา ชมเมิน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 7570 และ/หรือนางสาววนัดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  8210 และ/หรือนายเกียรติศกัดิ์ วานิชย์หานนท์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9922  และ/หรือ นางสาววรรณีย์  สขุเพ็ง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่8423 เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2561  เพื่อด าเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบ
บญัชีประจ าปี 2561 จ านวนไมเ่กิน 5,100,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้ส านกังาน
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นแทนได้ 

การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่   8. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วาระที่  8.1  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :    ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 10,541,245,611  บาท เป็น 13,571,245,611 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 
3,030,000,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) และรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ   EMC-W5   

โดยขอลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 13,571,245,611 บาท เป็น 8,433,754,763 บาท  โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่
ยงัไมไ่ด้ออกและเสนอขายจ านวน 5,137,490,848 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 5  (EMC-W5) ที่ครบก าหนดอายแุล้วเมื่อวนัที่ 30 ตลุาคม  2560 
และหุ้นสามญัที่ส ารองไว้ในการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ที่จะครบก าหนด วนัท่ี 27  เมษายน  2561 ทัง้นี ้
เพื่อให้ปฏิบตัิเป็นไปตามบทบญัญัติของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ที่ก าหนดให้บริษัทต้องท าการลดทนุจดทะเบียนโดย
วิธีการยกเลกิหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทนุของบริษัทได้  โดยให้น าเสนอตอ่ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

มติของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
13,571,245,611 บาท เป็น 8,433,754,763 บาท  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้ออกและเสนอ
ขายจ านวน 5,137,490,848 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 5  (EMC-W5) ที่ครบก าหนดอายแุล้วเมื่อวนัที่ 30 ตลุาคม  2560 และหุ้นสามัญที่
ส ารองไว้ในการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ที่จะครบก าหนด วนัท่ี 27  เมษายน  2561  
หมายเหต ุ :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระที่  8.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อให้หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 สอดคล้องกบัมติตามวาระที่ 8.1 จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดงันี ้
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 8,433,754,763 บาท (แปดพนัส่ีร้อยสามสิบสามลา้นเจ็ดแสนห้าหม่ืน

ส่ีพนัเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท) 

 แบ่งออกเป็น 8,433,754,763 หุน้ (แปดพนัส่ีร้อยสามสิบสามลา้นเจ็ดแสนห้าหม่ืน
ส่ีพนัเจ็ดร้อยหกสิบสามหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1.00  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 8,433,754,763 หุน้ (แปดพนัส่ีร้อยสามสิบสามลา้นเจ็ดแสนห้าหม่ืน

ส่ีพนัเจ็ดร้อยหกสิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 
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มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนในวาระท่ี 8.1   
การลงมติ   :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่  9  พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

วาระที่  9.1  พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 8,433,754,763 

บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ จ านวน 6,746,877,381 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ 

มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม จ านวน 
8,433,754,763  บาท เป็น 15,180,632,144 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ จ านวน 6,746,877,381 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน  
วาระที่  9.2  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุน 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัมติ ข้อ 
9.1 จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดงันี ้

 
มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระท่ี 9.1   
การลงมติ   :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 15,180,632,144 บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันหน่ึงร้อยแปดสิบล้านหก
แสนสามหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีบาท) 

 แบ่งออกเป็น 15,180,632,144 หุน้ (หน่ึงหม่ืนห้าพันหน่ึงร้อยแปดสิบล้านหก
แสนสามหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 15,180,632,144 หุน้ (หน่ึงหม่ืนห้าพันหน่ึงร้อยแปดสิบล้านหก

แสนสามหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 
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วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  จ านวน 6,746,877,381 หุ้น 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  เพื่อพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ จ านวนไม่เกิน 6,746,877,381 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่ดงันี ้

10.1  จ านวนไมเ่กิน 4,216,877,381 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม  ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญั ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ EMC-W6 (กรณีมีเศษให้
ปัดทิง้) ราคาการใช้สทิธิเทา่กบั 0.15 บาทตอ่หุ้น ตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิ EMC-W6     

10.2  อนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวนไมเ่กิน  2,530,000,000  หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  1  บาท 

นอกจากนี ้เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ  10.1 - 10.2 ข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลที่ได้รั บมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ทกุประการ อาทิ การก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดตา่งๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วได้ตามที่เห็นสมควร รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควร
อนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้
ถือหุ้น หนงัสอืบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอตา่งๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่น
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการน าสง่ข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กระทรวง
พาณิชย์ หรือหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

มติของคณะกรรมการ   :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม  ตามสัดส่วนการถือหุ้ นโดยไม่คิดมูลค่า  จ านวน  
4,216,877,381  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 
2,530,000,000 หุ้น  
การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่  11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่  6 (EMC-
W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญ จ านวนไม่เกิน  4,216,877,381 หน่วย  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  บริษัทมีความประสงค์ให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

EMC-W6 จ านวนไม่เกิน 4,216,877,381  หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  โดยไม่คิดมูลค่า ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญั ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัด
ทิง้) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้ น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคัญของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 6 (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6) 
ทัง้นี  ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมกา รบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณา ในการ
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ก าหนดและเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ราคาและอตัรา
การใช้สิทธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุ
แห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น  

 
มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติให้ออกเสนอขายใบส าคญัสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ครัง้ที่  6 (EMC – W6) จ านวน  4,216,877,381    หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไมค่ิดมลูคา่ 
การลงมติ  :   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระที่ 8 ถึงวาระที่  11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมัติเร่ืองต่างๆ 
ตามวาระที่ 8 ถงึวาระที่ 11 จะถอืเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือ
ว่าเร่ืองอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณา
อนุมัติในเร่ืองต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ถงึวาระที่ 11 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
 จึงเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว  โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุสามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติ
ภาวะเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ จึงขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ น าหลกัฐานตามรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 และ 8 มาแสดง เพื่อสทิธิใน
การเข้าร่วมประชมุ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  โปรดสง่หลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่
มาด้วยล าดบัที่ 7 และ 8 โดยใส่ซองตอบรับกลบัมายงับริษัท ภายในวนัที่ 25 เมษายน 2561 โดยส่งมาที่ ฝ่ายก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชัน้ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  เพื่อบริษัทจะได้ด าเนินการตามประสงค์ของทา่นตอ่ไป 

  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
   
                                                                      
 
                    (นายชนะชยั   ลีนะบรรจง) 
                    ประธานกรรมการบริษทั 
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(1) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่   
ช่ือ-นามสกลุ                : นายชนะชยั  ลีนะบรรจง   
อาย ุ                :   60 ปี             
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง                   :  กรรมการ 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั               : 2.197     
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : พี่ชายนายวรวทิย ์ ลีนะบรรจง  
คุณวฒิุการศึกษา                                                 : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   

การอบรมหลกัสูตรของสมาคม  : 1. หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกับริหารระดบัสูงปีการศึกษา 2552 – 2553    
วทิยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้  

 2. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 23 ปีการศึกษา 2553 – 
2554   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาป้องกนัประเทศ   

 3.       หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี15 ปีการศึกษา 2555                                                                                
ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั   ประเภทธุรกจิ 

2550 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, 
  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร,กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท  
  บริษัท อเีอม็ซี จ ากดั (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท อมิพเีรียลแลนด์ จ ากดั อสังหาริมทรัพย์ 

2557 – ปัจจุบัน                      :  ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมเินียม จ ากดั อสังหาริมทรัพย์ 

2557 – ปัจจุบัน                      :  ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั อสังหาริมทรัพย์ 

2557 – ปัจจุบัน                       : ประธานกรรมการบริษัท 
  บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั อสังหาริมทรัพย์ 
ประสบการณ์/การอบรมอ่ืน    :     ไม่มี 
ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา :       - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : - ไม่มี -  
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ : - ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560  

- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 0/1    
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6  

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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(2) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ-สกลุ                  : นางสาวเพรามาตร  หนัตรา 
อาย ุ                 :  65  ปี                                                                                 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง               :  กรรมการ 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั               :  ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร :  ไม่มี 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด                                        :  ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ) 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์/การอบรมอ่ืน                             :  - ไม่มี - 
การอบรมหลกัสูตรของสมาคม                        :  DCP รุ่น 115/2009 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั   ประเภทธุรกจิ 
2559 – ปัจจุบัน :     ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอสิระ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท อเีอม็ซี  จ ากดั (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
2558-  ปัจจุบัน    :     กรรมการตรวจสอบและประเมนิผลกระทรวงคมนาคม 
           กระทรวงคมนาคม 
2558-ปัจจุบัน     :     กรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

        อนุกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                       กระทรวงการคลงั 
ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีผา่นมา : - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : - ไม่มี -  
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ : - ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560  

- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1/1    
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6  
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  12/12 
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา    1/1 
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(3) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ช่ือ-สกลุ :  นายไพบูลย ์ ทองระอา 
อาย ุ :  58 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการ 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั  :   ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร   :   ไม่มี 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด                 :  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ประสบการณ์/การอบรมอ่ืน                :  - ไม่มี - 
การอบรมหลกัสูตรของสมาคม                        :  DCP รุ่น 66/2550 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั   ประเภทธุรกิจ 

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,  
  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั  
  บริษัท อเีอม็ซี จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจการก่อสร้าง 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมการบริษัท  
 บริษัท ซันเค่น-อเีอม็ซี จ ากดั 
 
ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา :       - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : - ไม่มี -  
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ :      - ไม่มี – 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560  
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 0/1    
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั     0/8 

 (ไม่ครบวาระเนื่องจาก ด ารงต าแหน่งกรรมการ  28  กมุภาพนัธ์ 61) 
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(4) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ช่ือ-สกลุ :  นายกฤษณะ  สง่าแสง 
อาย ุ :  53 ปี                                                              
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการ 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั  :   0.00000194 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร     :   ไม่มี 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด                                        :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจดัการ    
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์      
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
ประสบการณ์/การอบรมอ่ืน                    :  - ไม่มี - 
การอบรมหลกัสูตรของสมาคม                            :  DAP รุ่น 226/2016 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั   ประเภทธุรกจิ 

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, 
  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท  
  บริษัท อเีอม็ซี จ ากดั (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

2559 – ปัจจุบัน                      :  กรรมการบริษัท 
  บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมเินียม จ ากดั อสังหาริมทรัพย์ 

2559 – ปัจจุบัน                      :  กรรมการบริษัท 
  บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั อสังหาริมทรัพย์ 

2559 – ปัจจุบัน                       : กรรมการบริษัท 
  บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั อสังหาริมทรัพย์ 
2559 – ปัจจุบัน                       : กรรมการบริษัท    
  บริษัท สยามบางกอก ดเีวลลอ็ปเมน็ท์ จ ากดั  อสังหาริมทรัพย์ 
2559 – ปัจจุบัน                       : กรรมการบริษัท  
  บริษัท อมิพเีรียลแลนด์ จ ากดั อสังหาริมทรัพย์ 
2556 – ปัจจุบัน                       : กรรมการบริษัท  
  บริษัท ซันเค่น – อเีอม็ซี จ ากดั  รับเหมา ก่อสร้างงานวศิวกรรมงานระบบ 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา :       - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : - ไม่มี -  
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ :      - ไม่มี – 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560  
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1/1    
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั     6/6 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

1. นางสาวเพรามาตร  หันตรา อาย ุ 65 ปี   
 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 ท่ีอยูติ่ดต่อ : บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี  : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28  
   ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
 สดัส่วนการถือหุน้ : ไม่มี 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม     :  มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีพน้ 
   จากต าแหน่งตามวาระ 
 
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560                               

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

  

 

 

2. นางสาวทวศีรี  วกิยาธิปัตย์ อาย ุ 67 ปี 
 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ  
 ท่ีอยูติ่ดต่อ : บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี  : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม  
   แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
 สดัส่วนการถือหุน้ : ไม่มี  
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม     :  -ไม่มี- 
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 
- คณะกรรมการบริษทั                   6/6 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   1/1 
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้          1/1 
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3. ดร.เยาวรินทร์  ศรีชัยนันท์ อาย ุ 67 ปี 
 กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ  
 ท่ีอยูติ่ดต่อ : บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี  : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม  
   แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
 สดัส่วนการถือหุน้ : ไม่มี 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม     :  -ไม่มี-  
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560 

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

 

  

 

4. นายปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย  อาย ุ 54  ปี  
 กรรมการบริษทั,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
 ท่ีอยูติ่ดต่อ : บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี  : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม  
   แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
 สดัส่วนการถือหุน้ : ไม่มี 
 การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม : ไม่มี 
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12 
- คณะกรรมการบริษทั                   6/6 
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้            1/1 
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สรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่6 (EMC-W6) 
 

1. รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
 

หัวข้อ รายละเอยีด 
ประเภท ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 6 

(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “EMC-W6”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
วตัถุประสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะสามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิดงักล่าวมาเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 
เม่ือมีการใชสิ้ทธิจากใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เพ่ือท่ีบริษทัจะไดมี้ความพร้อมและความ
ยดืหยุน่ทางดา้นการเงินส าหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินส ารองเพื่อการด าเนินงาน
ต่างๆ ในอนาคต 

จ านวนท่ีออก 4,216,877,381 หน่วย 
จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 โดยมีหุ้น
สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน   4 ,216,877,381 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระแลว้ทั้ งหมดของ
บริษทั 8,433,754,763 หุ้น ณ วนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออก และจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 ทั้งน้ีจ านวนหุน้ท่ีส ารองเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไปแลว้ทั้งหมดของบริษทั 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) ต่อหน่วย 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัท่ีจะก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
วธีิการจดัสรร 
 

จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใหปั้ดท้ิง 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผูก้  าหนดวนัปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรร EMC-W6 ภายหลงัจากไดรั้บ
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขาย EMC-W6  

อตัราการใชสิ้ทธิ 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น เวน้แต่จะมีการ
ปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 0.15 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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หัวข้อ รายละเอยีด 
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ีท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย                   

EMC-W6 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5  ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนเมษายน  และ 15  ตุลาคม ของทุกปี  ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย

คือวนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ  ซ่ึงหากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุด
ท าการของบริษทัใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  

ระยะเวลาแจง้ความจ านง 
ในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.              
ในทุกวนัท าการของบริษทั ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
ยกเวน้ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญั 
ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ี ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งออก
หุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ  ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 
1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น

หรือแบ่งแยกหุน้ 
2. เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาเสนอขายท่ีต ่ากวา่ราคาตลาดท่ีไดก้ าหนดไว้

ในขอ้ก าหนดสิทธิ 
3. เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั โดยก าหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิ
แปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ท่ีต ่ากวา่ราคาตลาดท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

4. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
5. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไวต้ามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ท่ีท าให้ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม  
ประโยชน์ ท่ีผู ้ถือ หุ้นพึ่ งจะ
ไดรั้บ 

หุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิในคร้ังน้ีจะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามญัของ
บริษทัก่อนหนา้น้ีทุกประการ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  EMC-W6 ผูถื้อหุน้ของบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เก่ียวเน่ือง
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หัวข้อ รายละเอยีด 
จากการท่ีบริษทัจะสามารถน าเงินท่ีไดรั้บไปใชใ้นโครงการต่างๆ ของบริษทั ในอนาคต
ตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ EMC-W6 

เง่ือนไขอ่ืน ให้คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการ
ก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคญัแสดง
สิทธิน้ี ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้ง
ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1. ผลกระทบทีม่ีตอ่ผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้ 

• ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ ดงัตอ่ไปนี ้
 2.1  ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้
 ในกรณีผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (EMC-W6) ทั้งจ านวน 4,216,877,381 หน่วย จะท าให้
เกิดผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ (4.81) บนสมมติฐานราคาตลาดท่ี 0.1309 บาทต่อหุ้น ซ่ึง
ค านวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัท า
การก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ (ระหวา่งวนัท่ี 20  กมุภาพนัธ์  -  13 มีนาคม 2561)  แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงัน้ี 

 
 - Price Dilution 
 Price dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
   ราคาตลาด 
 * ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาดxจ านวนหุน้ช าระแลว้)+(ราคาการใชสิ้ทธิxหุน้รองรับEMC-W6) 
   (จ านวนหุน้ช าระแลว้+หุน้รองรับEMC-W6) 
 ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  =  (0.1309x8,433,754,763)+(0.15x4,216,877,381) 
   (8,433,754,763+4,216,877,381) 
  =   0.1372 บาท 
 Price dilution  =   0.1309 – 0.1372  = (4.81)% 
    0.1309 
   ซ่ึงไม่มีผลกระทบดา้นราคา 
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2.2 ด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการค านวณในแตล่ะกรณี ดงันี ้

 - กรณีที่ 1 เท่ากบัศนูย์ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 ทัง้จ านวน 4,216,877,381 
หนว่ย และไมม่ีบคุคลอื่นท่ีมิใช้ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ EMC-W6 

  - กรณีที่ 2 ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 แต่มีบคุคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้น เดิมใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 ทัง้จ านวน 4,216,877,381  หน่วย จะท าให้เกิดผล กระทบต่อสว่นแบ่งก าไรหรือสิทธิ
ออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

 
    Control Dilution   =    หุ้นรองรับ EMC-W6 
                    (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + หุ้นรองรับ EMC-W6)  
        =       4,216,877,381   
           (8,433,754,763 + 4,216,877,381)  

      =      33.33% 

 - กรณีที่ 3 ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 ทัง้จ านวน 4,216,877,381 หน่วย และไม่มี
บคุคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 โดยนบัรวมการ ออกหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering)  จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไร
หรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อย 16.67 โดยมีรายละเอียด การค านวณ ดงันี ้

  Control Dilution   =        หุ้นรองรับ General Mandate    
   (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + หุ้นรองรับ EMC-W6 + หุ้นรองรับ General Mandate) 

     =    2,530,000,000 
     (8,433,754,763 + 4,216,877,381 + 2,530,000,000) 

    =    16.67% 

 - กรณีที ่4 ผู้ ถือหุ้นเดิมไมใ่ช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ EMC-W6 แตม่ีบคุคลอื่นที่มิใช้ผู้ ถือหุ้น เดิมใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 ทัง้จ านวน 4,216,877,381 หน่วย โดยนบัรวมการออก หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering)  จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไร 
หรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 44.44 โดยมีรายละเอียดการ ค านวณ ดงันี ้

 Control Dilution   =      หุ้นรองรับ EMC-W6 + หุ้นรองรับ General Mandate  
    (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + หุ้นรองรับ EMC-W6 + หุ้นรองรับ General Mandate)  
    =       4,216,877,381 + 2,530,000,000   

                                                    (8,433,754,763 + 4,216,877,381 + 2,530,000,000) 
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    =    44.44% 

 

1.3 รายละเอียดการค านวณสัดส่วนหุ้นรองรับ  

 
สดัสว่นหุ้นรองรับ        =                     จ านวนหุ้นรองรับ EMC-W6  
                                                จ านวนหุ้น paid-up + General Mandate RO 
                  =                         4,216,877,381  
                                                  8,433,754,763 + 2,530,000,000   
                                  =                           38.46% 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ         

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) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระ
ของบริษทัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

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

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

  (3)           อาย ุ          ปี     
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน       ต าบล/แขวง                               
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          
  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2561 ในวนัท่ี  27  เมษายน  2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวนันา  ห้องสุริยวงศ์วิวฒัน์ 
ชั้น  10   กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไป
ในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
 สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ          
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) ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ
บริษทัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

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

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

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

  (4) นางสาวเพรามาตร  หนัตรา   (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 65 ปี  สัญชาติไทย  ท่ีอยู ่
140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  หรือ 
   (5) นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย์    (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,              
กรรมการตรวจสอบ)  อาย ุ67 ปี  สัญชาติ ไทย  ท่ีอยู ่140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพ 10500 หรือ 
   (6) ดร.เยาวรินทร์  ศรีชยันนัท์    (กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ) 
อาย ุ67 ปี  สญัชาติ ไทย  ท่ีอยู ่140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 หรือ 
  (7) นายปัณณ์ณธีร์  ศรีวอ่งไทย   (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)  อาย ุ54  ปี  สัญชาติไทย  ท่ีอยู ่140/66-67 
อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  
 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั     
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2561 ในวนัท่ี  27  เมษายน  2561  เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวนันา  ห้องสุริยวงศ์ วิวฒัน์ ชั้น 10 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

   วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

         วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

  วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 
     (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. นายชนะชยั ลีนะบรรจง 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
2. นางสาวเพรามาตร หนัตรา 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
3. นายไพบูลย ์ ทองระอา 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
4. นายกฤษณะ สง่าแสง 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ือง   ทนุจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

                      วาระท่ี  8.1  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท จาก 13,571,245,611 บาท เป็น 8,433,754,763 บาท   
     (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

        วาระท่ี  8.2 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการ    
ลดทนุ 

     (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี  9  พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุ
จดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

                       วาระที่  9.1  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 8,433,754,763 บาท เป็น 
15,180,632,144 บาท 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

           วาระท่ี 9.2    พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ  ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด  
ทะเบียน 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 10   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่  จ านวน 6,746,877,381 หุ้น 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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       วาระท่ี 11   พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 6 (EMC-W6) 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีจองซือ้ และได้ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท จ านวนไมเ่กิน  4,216,877,381  หนว่ย 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)     
 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า                      
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี    
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 
 

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

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี  27  เมษายน  2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวนันา  ห้องสุริ
ยวงศว์วิฒัน์  ชั้น 10   กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ 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.  
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ         
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)           อาย ุ          ปี                               

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง                                        
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์         หรือ 

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

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

 (4)           อาย ุ          ปี                              
อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน       ต าบล/แขวง                                            
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                              
  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2561 ในวนัท่ี  27  เมษายน  2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวนันา  ห้องสุริยวงศ์วิวฒัน์ ชั้น10 
กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั      หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด        เสียง 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

   วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

         วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

  วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 
     (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. นายชนะชยั ลีนะบรรจง 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
2. นางสาวเพรามาตร หนัตรา 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
3. นายไพบูลย ์ ทองระอา 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
4. นายกฤษณะ สง่าแสง 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ือง   ทนุจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

                      วาระท่ี  8.1  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท จาก 13,571,245,611 บาท เป็น 8,433,754,763 บาท   
     (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

        วาระท่ี  8.2 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการ    
ลดทนุ 

     (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี  9  พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุ
จดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

                       วาระที่  9.1  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากจ านวน 8,433,754,763 บาท เป็น 
15,180,632,144 บาท 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

           วาระท่ี 9.2    พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ  ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด  
ทะเบียน 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 10   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่  จ านวน 6,746,877,381 หุ้น 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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       วาระท่ี 11   พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 6 (EMC-W6) 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีจองซือ้ และได้ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท จ านวนไมเ่กิน  4,216,877,381  หนว่ย 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)     
               (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท 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. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู ้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน                        

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2561 ในวนัท่ี  27  เมษายน  2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวนันา  หอ้งสุ
ริยวงศว์วิฒัน์  ชั้น  10  กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

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  
 
 

64



เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุ้น               
บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีน ามาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 
 1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่สัีญชาตไิทย 

(ก) กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือ
บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือใบขบัข่ี) 

(ข) กรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตวัของผูม้อบฉันทะ และบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                    
ชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ และบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                 

ชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2. นิตบุิคคล 
 2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีได้ลงนาม                     

ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
 2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล และ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีได้ลงนาม                     

ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่
เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 27 เมษายน 2560   เป็นตน้ไป 
 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทั เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุขอ้ความ
ครบถว้นสมบูรณ์แลว้มายงั ฝ่ายก ากบัดูแลการปฏิบติังาน บริษทั  อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ 
ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  ขอ้มูลสงัเขปของกรรมการอิสระดงักล่าว ปรากฏในเอกสารส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 4 
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ข้อบงัคบัของบริษัทเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
หมวดที ่4 

คณะกรรมการ 
ขอ้ 13.  เวน้แต่ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 17.ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้                       

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูท่ี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการ                  

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
กวา่จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้ 14.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน  3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 17.  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทน              
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ น้อยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน  

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
ขอ้ 18. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 

3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ี
ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

หมวดที ่5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทั   
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมเม่ือใด          
ก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ     
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือจาก              
ผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 29. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ                      
เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม วนัประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพภ์าษาไทยติดต่อกนั 3 วนั
ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
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ขอ้ 30.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด                 
จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ประชุมไม่ครบ
องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวห้ากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู ้
ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 31. มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหน่ึง

เป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน  4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด  หรือ บางส่วนท่ีส าคัญ                        

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั  

ขอ้ 32. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ  
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                                                                              แบบฟอร์มลงทะเบียน 

      Registration Form 

 
ข้าพเจ้า               สัญชาติ     
I/We        Nationality           
อยู่บ้านเลขท่ี        
Address       เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น           
        Shareholder’s Registration No.                                                                                           
  

 

  

 

  

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีเอม็ซี  จ ากดั (มหาชน) 
  being a shareholder of  EMC  Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม       หุน้ 
holding the total amount of      shares 
 
หุน้สามญั        หุน้ 
ordinary share         shares 
 
หุน้บุริมสิทธิ        หุน้ 
preferred share         shares 

 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2561 
The Annual General Meeting of Shareholders 2018 

บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 
EMC  Public Company Limited  

วนัศุกร์ท่ี  27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. 
Friday, 27 April 2018 at 02.00 PM. 

 

ณ โรงแรมตวนันา หอ้งสุริยวงศว์วิฒัน์ ชั้น 10  เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 

At Suriyawongvivat  Room (Level 10), The Tawana Bangkok, No.80 Surawongse Road, Bangkok 10500. 
 

  ขา้พเจา้_________________________________เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
   I                    shareholder or proxy holder of 

  บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) /  EMC   Public Company Limited 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน___________________________  

the identification card number 

ไดม้าเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
attend the above mentioned meeting 

 

                                                                         ลงช่ือ________________________ผูเ้ขา้ประชุม 
                                                                                             Sign                                                             Meeting Attendant 

                                                 (_______________________) 

เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีจ่ะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดนีม้าด้วย 
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,  

kindly bring this set of documents for registration 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
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แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมสามญัผู้ถือประจ าปี 2561 
 

 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 
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