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ข้ันตอนการประชุม มาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณโ์รคโควิด-19  
วธิีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บรษิัทเปิดรบัลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์
มารค์ กรุงเทพ ฯ เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวทิ กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน โดย
ย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเขา้ประชมุดงัตอ่ไปนี ้ตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัท ณ จดุลงทะเบียน  
1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง กรุณาแสดง/มอบเอกสารดงัต่อไปนีต้่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนเพ่ือลงทะเบียน
ก่อนเขา้รว่มประชมุ 
1.1) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

บุคคลธรรมดาทีม่ีสัญชาติไทย บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ 

1. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
2. บตัรขา้ราชการ หรือ 
3. บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ หรือ 
4. ใบอนญุาตขบัข่ี 
ซึง่เอกสารดงักล่าวยงัไม่หมดอายุ 

หนงัสือเดนิทาง ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 

1.2) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล (โดยกรรมการผูมี้อ  านาจ) 

นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

1. หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล มีอายไุม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 

2. บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีเขา้ประชมุดว้ย
ตนเอง ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 

1. หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล มีอายไุม่เกิน 1 ปี ซึง่แสดง
รายละเอียดช่ือนิตบิคุคล ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ และ
ข้อความท่ีแสดงว่า กรรมการท่ีเข้าประชุมด้วย
ตนเองเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลล 
และ 

2. บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีเขา้ประชุม
ดว้ยตนเอง ซึง่ยงัไม่หมดอาย ุ

2) กรณีแต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะ 
2.1) หากผู้ถือหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน กรุณาท าหนังสือมอบ
 ฉันทะตามแบบท่ีส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าท่ีของ
 บรษิัท ณ จดุลงทะเบียน เพ่ือลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ  

2.1.1) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา:  
ก) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขับข่ี 

หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผูถื้อหุน้ ซึง่ยงัไม่หมดอายุ และ 
ข) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขับข่ี 

หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 
2.1.2) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิตบิคุคล:  

ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : หนงัสือรบัรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ 
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กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : หนงัสือรบัรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียด
ช่ือนิติบุคคล ท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ และขอ้ความท่ีแสดงว่า กรรมการท่ีเข้าประชุมดว้ยตนเองเป็นผูมี้อ  านาจ
กระท าการแทนนิตบิคุคล 

ข) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับข่ีของ  
ผูถื้อหุน้ หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้มี้
อ  านาจลงนามของนิตบิคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
ทัง้นี ้กรณีท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบนัต่างประเทศ และแตง่ตัง้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเป็น 
Custodian รบัฝากและดแูลหุน้ ไม่ตอ้งใชเ้อกสารตาม 2.1.2 ก) และ ข)  แตต่อ้งมีเอกสารเพิ่มเตมิ ไดแ้ก่ หนงัสือยืนยนัว่า
ผูล้งนามรบัมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian บรษัิท ขอสงวนสิทธ์ิในการขอเอกสารเพ่ิมเติมใด ๆ ตามท่ี
เหน็สมควร 
2.1.3) เพ่ือสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านใชส้ิทธิในการเขา้ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ แมก้รณีผูถื้อหุน้ติดภาระกิจ

อ่ืน โดยบริษัทแนะน าใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะและส่งใหเ้ลขานกุารบริษัทล่วงหนา้
ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2565 

2.2) ส าเนาเอกสารทุกฉบับ จะตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้าโดยผู้ถือหุน้ และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึน้ใน
 ตา่งประเทศ ตอ้งมีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
2.3) หนงัสือมอบฉนัทะทกุฉบบั จะตอ้งตดิอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท 
2.4) เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของท่าน บริษัทไดจ้ัดหนังสือมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุน้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วนัท่ี 2 
กมุภาพนัธ ์2550 ก าหนดไว ้3 แบบ คือ 
แบบ ก.  เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซอ้น เป็นการมอบฉันทะใหผู้้ร ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ไดท้กุประการตามที่สมควร 
แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายละเอียดการมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉันทะ) สามารถเลือกระบุ

ใหผู้้ร ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ (ผู้มอบฉันทะ) ไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร หรือระบุใหผู้ร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉันทะ) ก าหนดแยกเป็นแต่ละ
รายการอย่างชดัเจน 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 
ทา่นผูถื้อหุน้สามารถใชห้นงัสือมอบอ านาจ แบบ ข. ท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีห้รืออาจสั่งพิมพห์นงัสือมอบ
อ านาจ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซตข์องบรษิัทท่ี 
https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings?year=2022 

2.5) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยข้อมูลสังเขปของ
 กรรมการอิสระปรากฏใน “ขอ้มลูสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม”  

 
มาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณโ์รคโควิด-19 ตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง
สาธารณสุข 

1. มาตรการท่ัวไป : สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา ตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายและติดสติก๊เกอรก์รณีผ่านการตรวจ
คดักรอง ลงทะเบียนเช็คอินและเช็คเอาทผ์่านแพลตฟอรม์ไทยชนะ และลา้งมือใหส้ะอาดอย่างสม ่าเสมอหรือใชเ้จลแอลกอฮอล์ท่ี

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings?year=2022
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จดัเตรียมให ้บริษัทงดการจดับริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ เพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่เชือ้โรค โดยจะมีเฉพาะน า้ดื่มบรรจุขวด
ของทางโรงแรมจดัใหใ้นหอ้งประชมุเทา่นัน้ 

2. มาตรการเพื่อส่วนรวม : รกัษาระยะห่างทางสงัคม 1.5 เมตร และนั่งตามโต๊ะซึง่บริษัทออกหมายเลขใหเ้พ่ือการ
เก็บขอ้มลูผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทจ ากัดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมไวท่ี้ 100 ท่ีนั่ง จึงชอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และกรณีท่ีนั่งเตม็บรษิัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธการเขา้หอ้งประชมุ 

3. มาตรการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น : (1) สิทธิในการลงมติ – ผูถื้อหุน้ควรมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระและ
ลงคะแนนล่วงหนา้ ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข และส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงัเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย ์หรือทางอีเมล์ 
ล่วงหนา้ก่อนวันประชุม (2) สิทธิในการสอบถามเรื่องท่ีเก่ียวกับวาระ - ผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามใหแ้ก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชมุ ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ สามารถเขียนค าถามลงในกระดาษและมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ซึง่บรษิัทจะสรุปประเด็นค  าถาม
และค าตอบทัง้หมด ทัง้ท่ีผูถื้อหุน้ส่งมาล่วงหนา้และท่ีสอบถามในหอ้งประชุม และเผยแพร่ค  าถามและค าตอบดงักล่าว บนเว็บไซต์
ของบริษัทภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมเสร็จสิน้ พรอ้มกับรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุน้ ทัง้นี ้การพิจารณาตอบ
ค าถามในหอ้งประชมุและการด าเนินการประชมุ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานการประชมุอย่างสัน้กระชบัและลดความเส่ียงในการแพรเ่ชือ้โรค 
 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการความปลอดภยัภายใตส้ถานการณโ์รคโควิด-19 บริษัทจะแจง้ให้
ทราบทางหนา้เวปไซต ์https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings  
 
วธิกีารนับคะแนน 
หลักการ  :  หนึ่งหุน้หนึ่งเสียง 
เงือ่นไข 
ผูท่ี้มาประชมุดว้ยตนเอง 

• ตอ้งลงทะเบียนก่อนจงึลงคะแนนไดใ้นแตล่ะวาระการประชมุที่ยงัไม่ปิดรบัการลงคะแนน 
• ตอ้งย่ืนบัตรลงคะแนนก่อนมีการประกาศปิดรบับัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ  โดยย่ืนบัตรลงคะแนนใหต้รงวาระท่ี

ผูด้  าเนินการประชมุเรียกเก็บ 
• ส่งบัตรลงคะแนนประเภท  ไม่ เห็นด้วยและงดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นวาระเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการ  

(วาระที่ 5 และ 6) ใหส้่งบตัรลงคะแนนทกุประเภท 
ผูร้บัมอบฉนัทะ  

• กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ขอใหผู้ร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียง
เหมือนกบัผูท่ี้มาประชมุดว้ยตนเอง 

• กรณีผูม้อบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บรษิัทจะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนท่ีผูร้บั
มอบฉนัทะส่งใหบ้รษิัทตอนลงทะเบียน 

การนับและประกาศผลคะแนน  
• วาระท่ี 2, 3, 4, 5 และ 6 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
• วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพ่ือการรบัทราบ ซึง่ไม่มีการลงคะแนน 
• วาระที่ 7 ตอ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุตามมาตรา 90 

แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 15 
• จ านวนคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย คือ จ านวนเสียงของผูม้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนหกัจ านวนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย  
• ประกาศผลคะแนนภายในวาระถัดไป และส าหรบัวาระท่ี 5 เรื่องเลือกตัง้กรรมการบริษัทจะประกาศผลคะแนนของ

กรรมการทกุคนพรอ้มกนัเม่ือนบัผลคะแนนส าหรบักรรมการทกุคนแลว้เสรจ็ 

 

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings

