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เอกสารทีต่้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

  

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  
1.1 บุคคลธรรมดา 

(1) เอกสารที่สว่นราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 
และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  
(1) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูม้ีอ านาจ) ที่มาดว้ยตนเอง และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ านาจ) 
ที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(2) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ านาจ)   

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ส่งมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุมซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูม้อบฉันทะซึ่งผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง  

(3) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ส่งมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุมซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ทัง้นีเ้อกสารตามขอ้นี ้ตอ้งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็น
ว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผูม้อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้  

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดงักล่าว
ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ส่งมาพรอ้มหนังสือนัดประชุมซึ่งเลือก 
มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหนา้ชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัท
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อ 
ผูม้อบฉนัทะ  

(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ใหใ้ชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.1 (2) และ 2.1 (3) 
(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล ใหใ้ชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.2 (2), 2.2 (3) และ 2.2 (4) 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 
 

เอกสารทีผู่้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
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บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด ผูถื้อหุน้ 
ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้
(1) ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่บรษิัทไดจ้ดัสง่มาให ้แบบใดแบบหนึ่ง   
(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ โดยระบชุื่อพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงค์

จะมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว และกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะใหค้รบถว้น 
(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนั

ตามกฎหมาย อนึ่งบริษัทไดเ้ตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชมุดว้ย 

(4) กรณีนิติบุคคล หากผูล้งลายมือชื่อในหนงัสือมอบอ านาจ หรือหนงัสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อ
ตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายที่ระบใุหบุ้คคล
ที่มาประชมุมีสิทธิเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 

ส่งหนงัสือมอบฉนัทะที่บรษิัทจดัเตรียมใหค้ืนมายงัเลขานกุารบรษิัทโดยติดต่อนางสาววรารี โต๊ะเงิน หรือนางสาวกาญจนาภรณ ์
พ่วงสวุรรณ โทรศพัท ์0-2586-5382 หรือ 0-2586-2855  โทรสาร 0-2586-3007 ภายในวนัจนัทรท์ี่ 23 มีนาคม 2563 หรือ
ก่อนเวลาเริ่มการประชมุอย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสาร 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้รายหนึ่งจะถือหุน้ของบริษัทจ านวนเท่าใด ผูถื้อหุน้รายนัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่
โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได ้

 
 
 

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
ณ หอ้ง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดัประชมุตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8 พรอ้มหนงัสือนดัประชมุ 
 

 
 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระท่ัวไป 
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชมูือ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผูถื้อหุน้หรือ

ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1) ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้  

(2.2) กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไวไ้ม่
ชดัเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร  

วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

การออกเสียงลงคะแนน 
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วาระเลือกต้ังกรรมการ 
ส าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บังคับของบริษัท  ขอ้ 33 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้บุคคล
ที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได ้

(2) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอนัจะท าใหเ้กินจ านวนกรรมการที่
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกรรมการที่
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  

(2) หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหช้มูือขึน้ (เวน้แต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลบั) 
เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง สว่นผูถื้อหุน้สว่นที่เหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งชมูือ 

(3) การลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และที่ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบั 
โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระที่มีมติใหล้งคะแนนลบั 

 
มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  

(1) การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานที่ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีที่มีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างไปจากขา้งตน้ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานที่ประชมุจะแจง้ใหท้ี่ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

(3) ผูถื้อหุน้ใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือผูท้ี่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบก่อนเริ่มวาระการประชมุ 
และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบเมื่อเสรจ็สิน้การนบัคะแนนในแต่ละวาระ 
 


