
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2562 

บริษทั อเีอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัที ่29  เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
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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 001/2562  
       4  เมษายน  2562 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน)  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี  2561 
  2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบซีดีรอม 
  3. ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้จะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 
  4. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
  5. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
  6. เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิผู้ เข้าร่วมประชมุ 
  7. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 

               8. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องน ำฉบับจริงมำส ำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองในวนัประชุม) 
               9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ที่  
29  เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมตวนันา ห้องสุรวงศ์วิวัฒนา (ชัน้ 10) / อาคารศรีสุริยวงศ์ เลขที่ 80 ถนนสรุวงศ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี   2561  ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน  2561  และได้มีการ
บนัทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว (รายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  
มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 
การลงมติ  : มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 ใน
รายงานประจ าปี 2561 ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561  
การลงมติ  :  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม  
2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบญัชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่              
สง่มาด้วย 2) 

สรุปสำระส ำคญัดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561  
การลงมติ   :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  รับทราบการไม่จัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :   เนื่องจากปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสะสมจ านวน  2,316.78 ล้านบาท บริษัทจึงไมส่ามารถ
ตัง้ส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ได้ 

ข้อมูลการตัง้ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี ผลกำรด ำเนินงำน ส ำรองตำมกหหมำย เงนิปันผล 

2559 ขาดทุน  297.17 ลา้นบาท - งดจ่าย 

2560 ขาดทุน  673.77 ลา้นบาท - งดจ่าย 

2561   ก าไร   369.97   ลา้นบาท - งดจ่าย 

มติของคณะกรรมการ  :   ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการไม่
จดัสรรก าไรและตัง้ทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจ าปี 2561 

การลงมติ  :  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 
 

 งบกำรเงนิรวม 
  

 2561 2560 2559 

 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท   % 
สินทรัพยร์วม 3,578.01 22.72 2,915.62 (6.52) 3,118.99 (5.94) 
หน้ีสินรวม 1,706.99 20.81 1,412.97 46.57 964.00 5.12 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,871.02 24.51 1,502.66         (30.27) 2,154.99 (10.17) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 2,421.83 258.73 675.12 14.11 591.62 (24.46) 
ก าไรขั้นตน้ 611.83 378.29 127.92 180.04 (45.68) (980.15) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 368.36 154.57 (675.05) 127.18 (297.14) (0.17) 
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วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 22 ก าหนด
วา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ เป็นจ านวน 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก  และปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกนัเองหากตกลงไมไ่ด้ให้จบั สลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ใหมก็่ได้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
ในปี 2562 จ านวน 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  ดงันี ้

1.  นายวรวิทย์ ลนีะบรรจง  กรรมการบริษัท 
  2. นายปัณณ์ณธีร์   ศรีว่องไทย  กรรมการบริษัท 
  3.  วา่ที่ ร.ต. เมธี      อิทธิริวิชยั     กรรมการบริษัท 
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นว่า กรรมการล าดบัที่ (1) – (3) มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั 2535 และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ จะท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ พฒันาไปได้อยา่งตอ่เนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอช่ือ
บคุคลทัง้ 3 ทา่น ตามรายช่ือข้างต้นตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562เพื่อเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท
ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง   พร้อมกันนีไ้ด้แนบรายละเอียดประวตัิผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3) 
 
การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผา่นมา  
 

ปี จ ำนวน
กรรมกำร 

มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น จ่ำยค่ำเบีย้ประชุมรวม ค่ำตอบแทนอืน่ 

2559 11 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.86 ลา้นบาท ไม่มี 
2560 10 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.34 ลา้นบาท ไม่มี 
2561 10 คน ไม่เกิน 4 ลา้นบาท 2.60 ลา้นบาท ไม่มี 

 
มติของคณะกรรมการ  :  ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกบักลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ขนาดและ
ความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทน
ยงัคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562  โดยก าหนดคา่ตอบแทนเทา่กบั 3 ปีที่ผา่นมา คือภายในวงเงิน 4 ล้าน
บาท รายละเอียดดงันี ้
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 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 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :   ส านักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี ส ำนักสอบบัญชี ค่ำสอบบัญชี 

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 ถือหุ้ นแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2982     และ/ หรือ 
2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5599     และ/ หรือ 
3.    นายจมุพฎ  ไพรรัตนากร        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7645     และ/ หรือ 

 4.    นายนพฤกษ์  พิษณวุงษ์         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่7764     และ/ หรือ  
              5.    นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8125     และ/ หรือ 
  6.   นายวิโรจน์  สจัจธรรมนกุลุ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5128      
 

 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มอี านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้ส านกังานจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นแทนได้  

ส าหรับการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เสนอก าหนดวงเงินจ านวนรวมไม่เกิน  4,910,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะ
บริษัท จ านวน 2,400,000 บาท และบริษัทยอ่ย จ านวน 2,510,000 บาท 
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มติของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล   
จ ากดั โดย นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 2982  และ/ หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ นายจุมพฎ  ไพรรัตนากร ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/ หรือ นายนพฤกษ์  
พิษณวุงษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7764  และ/ หรือ นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร   ผู้ สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่  81 25     
และ/ หรือ นายวิโรจน์  สจัจธรรมนุกุล   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 5128  เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562  เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2562  
จ านวนไมเ่กิน 4,910,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้ส านกังานจดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื่นแทนได้ 

การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่   8. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วาระที่  8.1  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :    ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติ
อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 8 ,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหม ่จ านวน 6,746,877,381 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยออกหุ้น จ านวนไม่เกิน 4,216,877,381 หุ้น เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ EMC-W6 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) โดยออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวนไมเ่กิน  2,530,000,000  หุ้น  

โดยขอลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 15,180,632,144 บาท เป็น 12,650,632,144 บาท  โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียน
ที่ยงัไมไ่ด้ออกและเสนอขายจ านวน 2,530,000,000 หุ้นมลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามญัที่ส ารองไว้ในการเพิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ที่จะครบก าหนด วนัที่  27  เมษายน  2562 ทัง้นี ้เพื่อให้ปฏิบตัิเป็นไปตามบทบญัญัติ
ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั ที่ก าหนดให้บริษัทต้องท าการลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลกิหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงั
ไมไ่ด้ออกจ าหนา่ย ก่อนท่ีบริษัทจะสามารถเพิ่มทนุของบริษัทได้  โดยให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
มติของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
15,180,632,144 บาท เป็น 12,650,632,144 บาท  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกและ
เสนอขายจ านวน 2,530,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 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 12,650,632,144 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพนัหกร้อยห้าสิบล้านหกแสน

สามหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีบาท) 
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 แบ่งออกเป็น 12,650,632,144 หุน้ (หน่ึงหม่ืนสองพนัหกร้อยห้าสิบล้านหกแสน
สามหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1.00  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 12,650,632,144 หุน้ (หน่ึงหม่ืนสองพนัหกร้อยห้าสิบล้านหกแสน

สามหม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 
มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนในวาระท่ี 8.1   
การลงมติ   :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  บริษัทเห็นว่าเพื่อความโปร่งใสและถกูต้องจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทให้สอดคล้องและตรงตาม
ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพย์
จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560”และสอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 
เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้สอดคล้องตาม มาตรา 100 แห่ง พระราชบญัญัติ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535จึง
ขอเปลีย่นแปลงข้อบงัคบับริษัท ข้อ 5 และข้อ  28  ดงันี ้ 

ข้อ5 
เดิม 
ใบหุ้ นทุกใบของบริษัทจะระบุช่ือผู้ ถือหุ้ นและมีลายมือช่ือกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือไว้แต่ทัง้นี ้
คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์
ลายมือช่ือแทนก็ได้ ซึง่การลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ดงักลา่วนัน้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 
ใหม่ 
หุ้ นของบริษัทเป็นหุ้ นชนิดระบุช่ือผู้ ถือและมีลายมือช่ือกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือไว้แต่ทัง้นี ้
คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์
ลายมือช่ือแทนก็ได้ ซึง่การลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ดงักลา่วนัน้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ 28 
เดิม 
 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึง่ (1) เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้น 

6



ใหม่ 
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย  ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการ
ประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่  ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบั
ไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควรในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 
มติของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท เพื่อให้ตรงตาม
ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพย์
จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560”และสอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 
เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้สอดคล้องตาม มาตรา 100 แหง่ พระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
การลงมติ  :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
 
 จึงเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว  โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุสามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติ
ภาวะเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ จึงขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ น าหลกัฐานตามรายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสทิธิใน
การเข้าร่วมประชมุ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  โปรดสง่หลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่
มาด้วยล าดบัที่ 5 และ 6 โดยใส่ซองตอบรับกลบัมายงับริษัท ภายในวนัที่ 25 เมษายน 2562 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                : นายวรวทิย ์  ลีนะบรรจง  
อาย ุ                :   51 ปี             
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง                   :  กรรมการ 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั               : 7.81     
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : นอ้งชายนายชนะชยั  ลีนะบรรจง  
คุณวฒิุการศึกษา                                                 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั      ประเภทธุรกิจ 
2558 – ปัจจุบนั                                                   : กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั  
 บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)    อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
2559 – ปัจจุบนั                                                   : กรรมการบริษทั 
  บริษทั สจัจา บางแสน คอนโดมิเนียม จ ากดั    อสงัหาริมทรัพย ์
2559 – ปัจจุบนั                                                    :  กรรมการบริษทั 
  บริษทั ริชแมน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั    อสงัหาริมทรัพย ์
2559 – ปัจจุบนั                                                   : กรรมการบริษทั 
 บริษทั นอร์ท พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั    อสงัหาริมทรัพย ์
2559 – ปัจจุบนั                                                   : กรรมการบริษทั    
 บริษทั สยามบางกอก ดีเวลลอ็ปเมน็ท ์จ ากดั     อสงัหาริมทรัพย ์
2559 – ปัจจุบนั                                                   : กรรมการบริษทั  
 บริษทั ซนัเคน่ – อีเอม็ซี จ ากดั รับเหมา ก่อสร้างงานวศิวกรรม 
   งานระบบ 
 
การอบรมหลกัสูตรของสมาคม                           : DAP รุ่น 226/2016 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   
ประสบการณ์/การอบรมอ่ืน                               :   ไม่มี 
ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา :       - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : - ไม่มี -  
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ : - ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  

- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1/1   
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/7 

 
 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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(2) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่              

ช่ือ-สกลุ                  : นายปัณณ์ณธีร์   ศรีวอ่งไทย 
อาย ุ                 :  56 ปี                                                                                 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง               :  กรรมการ 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั               :  ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร :  ไม่มี 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด                                        :  นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั   ประเภทธุรกิจ 
 2557 – ปัจจุบนั :      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั พีเออี (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
  บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
ปัจจุบนั : กรรมการ  
  มูลนิธิพิพิธภณัฑ ์วงัวรดิศ  มูลนิธิ 
ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความ 
       บริษทั ทรีซิกไฟว ์จ ากดั (มหาชน)    ผลิตและจดัท าส่ือโฆษณา 
  บริษทั เอม็วชิัน่ จ ากดั (มหาชน)   ท าอีเวนท,์ ผลิตส่ือส่ิงพิมพโ์ทรศพัทมื์อถือ 
  บริษทั แพลนบี  มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจดัท าส่ือโฆษณา 
  บริษทั ไทยฟิลม ์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายฟิลม ์,พลาสติก 
  มูลนิธิหม่อมเจา้หญิงพนูพิศมยัดิศกลุ มูลนิธิ 
  บริษทั คิมเบอร์ล่ีย-์คลา๊ค ประเทศไทย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระดาษ 
  บริษทั เป่าจินจง จ ากดั และบริษทัในเครือ สร้างภาพยนตร์ ละคร 
  บริษทั โชคพีรวชัร จ ากดั เจา้ของโรงแรมอมารีโวค กิจการโรงแรม 
  รีสอร์ท แอนด ์สปา 
  หา้งโวค กระบ่ี และ บริษทัในเครือ หา้งสรรพสินคา้ 
  บริษทัเอกชนอ่ืนๆ อีกหลายบริษทั 
2530- ปัจจุบนั  เจา้ของส านกังาน 
  ส านกังานทนายความ ศรีวอ่งไทย ทนายความ 
การอบรมหลกัสูตรของสมาคม                      :  DAP รุ่น 72/2551 , ACCP รุ่น 19/2558 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   
ประสบการณ์/การอบรมอ่ืน                           :   ไม่มี 
ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีผา่นมา : - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : - ไม่มี -  
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ : - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  

- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1/1          -  ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/7 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  13/13        -  ประชุมคณะกรรมการสรรหา    0/1 
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(3) ข้อมูลของกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่              
ช่ือ-สกลุ :  วา่ท่ี ร.ต.เมธี  อิทธริวชิยั              
  
อาย ุ :  41 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการ 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั  :   0.0001 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร   :   ไม่มี 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด                 : ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป 
        มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 
ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั      ประเภทธุรกจิ 
2560 – ปัจจุบนั                : กรรมการบริษทั  
      บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 
 
ประวติัการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา :       - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั : - ไม่มี -  
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ :      - ไม่มี – 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2561  
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้   1/1   
- ประชุมคณะกรรมการบริษทั     7/7 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 
 

1. นางสาวเพรามาตร  หันตรา  
    อาย ุ   66 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     :  ไม่มี 
 
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2561                               

- คณะกรรมการตรวจสอบ   13/13 
- คณะกรรมการบริษทั                 7/7 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้        1/1 
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2. นางสาวทวศีรี  วกิยาธิปัตย์ 

        อาย ุ    68 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 2561 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   13/13 
- คณะกรรมการบริษทั                   7/7 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   1/1 
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้          1/1 
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3. ดร.เยาวรินทร์  ศรีชัยนันท์  
        อาย ุ  68  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 2561 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   13/13 
- คณะกรรมการบริษทั                   7/7 
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   1/1 
- ประชุมสามญัผูถื้อหุน้          1/1 
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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
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2562 ในวนัท่ี  29  เมษายน  2562  เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวนันา  ห้องสุริยวงศ์วิ
วฒันา ชั้น  10   กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้
กระท าไปในการประชุมนั้น 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 66 ปี  สัญชาติไทย  ท่ีอยู ่
140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  หรือ 
   (5) นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย์    (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,              
กรรมการตรวจสอบ)  อาย ุ68 ปี  สัญชาติ ไทย  ท่ีอยู ่140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพ 10500 หรือ 
   (6) ดร.เยาวรินทร์  ศรีชยันนัท์    (กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ) 
อาย ุ68  ปี  สญัชาติ ไทย  ท่ีอยู ่140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 หรือ 
   
 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั     
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2562  ในวนัท่ี  29  เมษายน  2562  เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวนันา  ห้องสุริยวงศ์วิวฒันา ชั้น 10 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

   วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 
            วาระนีเ้ป็นเพยีงวาระเพื่อรับทราบเทา่นัน้ จงึไมต้่องใช้เสยีงลงคะแนน 
 
         วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

  วาระท่ี 4 รับทราบการไม่จดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 
 วาระน้ีเป็นเพียงวาระเพ่ือรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้งใชเ้สียงลงคะแนน 
 
  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

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

  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

                      วาระท่ี  8.1  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท จาก 15,180,632,144 บาท เป็น  12,650,632,144 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    พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท   
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 10 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 
(  ) 
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หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 2562  ในวนัท่ี  29  เมษายน  2562  เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวนันา  หอ้งสุริ
ยวงศว์วิฒันา  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) 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  
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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  2562 ในวนัท่ี  29  เมษายน  2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวนันา  ห้องสุริยวงศ์วิวฒันา 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 5 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

   วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 
                                          วาระน้ีเป็นเพียงวาระเพ่ือรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้งใชเ้สียงลงคะแนน 

         วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

  วาระท่ี 4 รับทราบการไม่จดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 
                                           วาระน้ีเป็นเพียงวาระเพ่ือรับทราบเท่านั้น จึงไม่ตอ้งใชเ้สียงลงคะแนน 
 
  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

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

  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

       วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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  วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ือง  ทนุจด    
                 ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

                      วาระท่ี  8.1  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท จาก 15,180,632,144 บาท เป็น  12,650,632,144 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    พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท   
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

       วาระท่ี 10 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 
(  ) 45



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  2562 ในวนัท่ี  29  เมษายน  2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมตวนันา  หอ้งสุ
ริยวงศว์วิฒันา  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  
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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 29 เมษายน 2562   เป็นตน้ไป 
 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2562 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 ำหนดไวใ้นขอ้ 17.ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้                       

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหผู้ใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูท่ี้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำร                  

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน
กวำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธำนท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขำด 

ขอ้ 14.  ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน  3 เป็นอตัรำ โดยให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่ง
นำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งก่อน ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะออกไม่อำจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 17.  ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล ซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน พ.ศ. 2535 เขำ้เป็นกรรมกำรแทน              
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือ น้อยกวำ่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำร
แทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรซ่ึงตนแทน  

 มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่
ขอ้ 18. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 

3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ี
ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

หมวดที ่5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 28. คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทั   
กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้ ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั ซ่ึงคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมเม่ือใด          
ก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวำ่ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้ งหมดจะเขำ้ช่ือกนัท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำร     
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในกำรขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่ำวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจัดให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือจำก              
ผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 29. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ สถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม 
และเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทรำบ                      
เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทรำบ
ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม วนัประชุมและโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสือพิมพภ์ำษำไทยติดต่อกนั 3 วนั
ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั 
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ขอ้ 30.  ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวำ่
ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด                 
จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรำกฎวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำเขำ้ประชุมไม่ครบ
องคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวห้ำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้ร้องขอ กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำร
ประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู ้
ถือหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 31. มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหน่ึง

เป็นเสียงหน่ึง ถำ้มีคะแนนเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน  4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมี

สิทธิออกเสียงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  
(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้ งหมด  หรือ บำงส่วนท่ีส ำคัญ                        

กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั  

ขอ้ 32. กิจกำรอนัท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีพึงกระท ำมีดงัน้ี 
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
(2) พิจำรณำและอนุมติังบดุล 
(3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร 
(4) เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจกำรอ่ืน ๆ  
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                                                                              แบบฟอร์มลงทะเบียน 

      Registration Form 

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

 

  

 

  

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อีเอม็ซี  จ ำกดั (มหำชน) 
  being a shareholder of  EMC  Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม       หุน้ 
holding the total amount of      shares 
 
หุน้สำมญั        หุน้ 
ordinary share         shares 
 
หุน้บุริมสิทธิ        หุน้ 
preferred share         shares 

 

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี  2562 
The Annual General Meeting of Shareholders 2019 

บริษทั อีเอม็ซี จ ำกดั (มหำชน) 
EMC  Public Company Limited  

วนัจนัทร์ท่ี  29  เมษำยน พ.ศ. 2562  เวลำ 14.00 น. 
Monday, 29 April  2019 at 02.00 PM. 

 

ณ โรงแรมตวนันำ หอ้งสุริยวงศว์วิฒันำ ชั้น 10  เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ์  เขตบำงรัก  กรุงเทพมหำนคร 10500 

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

  ขำ้พเจำ้_________________________________เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
   I                    shareholder or proxy holder of 

  บริษทั อีเอม็ซี จ ำกดั (มหำชน) /  EMC   Public Company Limited 

หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน___________________________  

the identification card number 

ไดม้ำเขำ้ร่วมกำรประชุมดงักล่ำวขำ้งตน้ 
attend the above mentioned meeting 

 

                                                                         ลงช่ือ________________________ผูเ้ขำ้ประชุม 
                                                                                             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 8 
 

51



แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมสามญัผู้ถือประจ าปี 2562 
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