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ขัน้ตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชัน้ 7 
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ ฯ เลขที่ 138 ถนนสขุุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
สามารถลงทะเบียน โดยยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบสถานะและสทิธิในการเข้าประชมุดงัตอ่ไปนี ้ตอ่เจ้าหน้าที่
ของบริษัท ณ จดุลงทะเบียน  

1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดง/มอบเอกสารดงัต่อไปนีต้่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนเพื่อ
ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ 

1.1) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ 

1. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
2. บตัรข้าราชการ หรือ 
3. บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ 
4. ใบอนญุาตขบัขี ่
ซึง่เอกสารดงักลา่วยงัไมห่มดอาย ุ

หนงัสอืเดินทาง ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุ

1.2) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล (โดยกรรมการผู้มีอ านาจ) 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

1. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล มีอายไุมเ่กิน 1 ปี ออกโดย
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 

2. บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีเ่ข้าประชมุ
ด้วยตนเอง ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุ

1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง
แสดงรายละเอียดช่ือนิติบคุคล ที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้า
ประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลล และ 

2. บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่
เข้าประชมุด้วยตนเอง ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุ

 

 

 



เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 
 

24 
 

2) กรณีแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ 

2.1) หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงในการประชมุแทน กรุณาท าหนงัสือมอบ
 ฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้และแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนีต้่อเจ้าหน้าที่ของ
 บริษัท ณ จดุลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ  

2.1.1) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา:  

ก) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนญุาต
ขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผู้ ถือหุ้น ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุและ 

ข) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนญุาต
ขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ยงัไมห่มดอายุ 

2.1.2) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล:  

ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : หนงัสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ 
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดง
รายละเอียดช่ือนิติบคุคล ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และข้อความที่แสดงวา่ กรรมการที่เข้าประชมุด้วยตนเอง
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

ข) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขบัขี่ของ  
ผู้ ถือหุ้น หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุ

อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและ
ให้ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 
ทัง้นี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบคุคลต่างประเทศเป็นสถาบนัต่างประเทศ และแต่งตัง้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยเป็น Custodian รับฝากและดแูลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.1.2 ก) และ ข)  แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ 
หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการขอ
เอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 

2.1.3) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านใช้สิทธิในการเข้าประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น แม้กรณีผู้ ถือหุ้นติด
ภาระกิจอื่น โดยบริษัทแนะน าให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะและสง่ให้เลขานุกา ร
บริษัทลว่งหน้าภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 

 

2.2) ส าเนาเอกสารทกุฉบบั จะต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้าโดยผู้ ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ใน
 ตา่งประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลคิ 

 

2.3) หนงัสอืมอบฉนัทะทกุฉบบั จะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท 
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2.4) เพื่อเป็นการรักษาสทิธิของทา่น บริษัทได้จดัหนงัสอืมอบฉนัทะ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นตามประกาศกรมพฒันาธรุกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วนัที่ 
2 กมุภาพนัธ์ 2550 ก าหนดไว้ 3 แบบ คือ 

แบบ ก.  เป็นแบบทัว่ไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน เป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนเสยีงแทนผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ได้ทกุประการตามที่สมควร 

แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายละเอียดการมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) สามารถ
เลือกระบใุห้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร หรือระบใุห้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) 
ก าหนดแยกเป็นแตล่ะรายการอยา่งชดัเจน 

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถใช้หนงัสอืมอบอ านาจ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีห้รืออาจสัง่พมิพ์หนงัสอื
มอบอ านาจ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings?year=2021  
 

2.5) ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยข้อมลูสงัเขปของ
 กรรมการอิสระปรากฏใน “ข้อมลูสงัเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ”  

วิธีการนับคะแนน 

หลักการ  :  หนึง่หุ้นหนึง่เสยีง 

เงื่อนไข 

ผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง 

• ต้องลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนได้ในแตล่ะวาระการประชมุที่ยงัไมปิ่ดรับการลงคะแนน 

• ต้องยื่นบตัรลงคะแนนก่อนมีการประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของวาระนัน้ ๆ  โดยยื่นบตัรลงคะแนนให้ตรงวาระที่
ผู้ด าเนินการประชมุเรียกเก็บ 

• ส่งบัตรลงคะแนนประเภท  ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เท่านัน้  ยกเว้นวาระเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการ 
(วาระท่ี 5) ให้สง่บตัรลงคะแนนทกุประเภท 

ผู้ รับมอบฉนัทะ  

• กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนน
เสยีงเหมือนกบัผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง 

• กรณีผู้มอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว บริษัทจะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนน
ที่ผู้ รับมอบฉนัทะสง่ให้บริษัทตอนลงทะเบียน 

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings?year=2021
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การนับและประกาศผลคะแนน  

• วาระท่ี 2, 3, 4 และ 5 ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

• วาระท่ี 1 เป็นเร่ืองเพื่อการรับทราบ ซึง่ไมม่ีการลงคะแนน 

• วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมตาม
มาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 

• จ านวนคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย คือ จ านวนเสยีงของผู้มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนหกัจ านวนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย  

• ประกาศผลคะแนนภายในวาระถดัไป และส าหรับวาระท่ี 5 เร่ืองเลอืกตัง้กรรมการบริษัทจะประกาศผลคะแนนของ
กรรมการทกุคนพร้อมกนัเมื่อนบัผลคะแนนส าหรับกรรมการทกุคนแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




