สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุน้
สำหรับท่ำนผูถ้ ือหุน้ ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือท่ำนผูถ้ ือหุน้ โปรดแจ้ง
ควำมประสงค์ที่จะเข้ำประชุมให้บริษัททรำบเป็ นกำรล่วงหน้ำตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 10 และส่งให้บริษัททำงอีเมล
invest@qcon.co.th หรื อ โทรสำร 02-586-3007 หรื อ ทำงไปรษณี ย ์ม ำยัง ส ำนัก งำนเลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ชั้น 19 อำคำร
เอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร 10800 ภำยในวันศุกร์ที่ 26 มิถนุ ำยน
2563 และขอเรียนว่ำ บริษัทมีจำนวนที่น่ งั ในห้องประชุม เพียงประมำณ 120-150 ที่น่ งั และเมื่อที่น่ งั ในห้องประชุม เต็มแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่สำมำรถเข้ำห้องประชุมได้อีก
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้ำประชุมแทน)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) และ
หำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ – นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำใบขับขี่ หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
2.3 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ของผูร้ บั มอบฉันทะ และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ – นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
นิติบุคคล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ น
ชำวต่ำงประเทศ) และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ – นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
1.2 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) ที่รบั รองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมแทน
นิติบุคคล (กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ) ที่มำด้วยตนเอง และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจ) ที่มำประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำใบขับขี่ หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
2.3 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) หรือสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล (กรณีเป็ นนิติ
บุคคลจดทะเบียนต่ำงประเทศ) (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทน
นิติบุคคล และหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) ทัง้ นีเ้ อกสำรตำมข้อนี ้ ต้องมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำบุคคลที่ลง
ลำยมือชื่อเป็ นผูม้ อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
2.4 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของ
ผูร้ บั มอบฉันทะ และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ – นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
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3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้อง
ส่งหลักฐำนดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม
1) หนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นีเ้ อกสำรที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุน้
หรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลนัน้ รับรองควำมถูกต้องของคำแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ เรือ่ งกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ำยไม่ซบั ซ้อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝำกและ

ดูแลหุน้
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์กำหนด หำกผูถ้ ือ หุน้ ประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสำมำรถดำวน์โหลดได้จำก www.qcon.co.th
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้ดว้ ยตนเองสำมำรถมอบฉันทะได้โดยดำเนินกำรดังนี ้
1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งมำให้ หรือตำมแบบอื่นข้ำงต้น เพียงแบบเดียวเท่านั้ น สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ใช่
Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่ำนัน้
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทคนใด
คนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกำเครื่องหมำยหน้ำชื่อกรรมกำรอิสระ
ตำมที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุมดังกล่ำว
3. ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ ขีดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถกู ต้องและมีผลผูกพัน
ตำมกฎหมำย ทัง้ นีบ้ ริษัทได้เตรียมอำกรแสตมป์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
ให้ดว้ ยแล้ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท ชั้น 19 อำคำร เอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร 10800 โดยติดต่อนำงสำวกำณจนี เต็มสุข นำงสำวไปรยำ พรหมมำณพ หรือ
นำงสุนดั ดำ จรู ญเจตจำนง โทรศัพท์ 02-586-3012, 02-586-3078 และ 02-586-5735 ตำมลำดับ โทรสำร 02-586-3007
ภำยในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนำยน 2563 หรือก่อนเวลำเริ่มกำรประชุมอย่ำงน้อยครึง่ ชั่วโมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทได้มีเวลำ
ตรวจสอบเอกสำรและให้ทนั เวลำเริม่ ประชุม
ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหุน้ ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ และ
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้อยกว่ำจำนวนที่ตนถืออยู่ได้
เว้นแต่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝำก
และดูแลหุน้ ตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริม่ กำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ชั่วโมง หรือ ตัง้ แต่เวลำ 12.30 น. เป็ นต้นไป ณ
ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อำคำรอเนกประสงค์ บริ ษั ทปูนซิ เมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิ เมนต์ไทย แขวงบำงซื่ อ
เขตบำงซื่อ แผนที่ตงั้ สถำนที่ประชุมตำมสิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 12
เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนโปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบำร์โค้ดปรำกฏอยูม่ ำในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุน้
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ื อหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สำมำรถแบ่ง
กำรออกเสียงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (เว้นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้ กำรลงคะแนนเสียงของ
ผูร้ บั มอบฉันทะวำระใดไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสี ยงนัน้ ไม่ถกู ต้องและ
ไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
2.2 หำกผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ตำมที่
เห็นสมควร
วาระเลือกตั้งกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่ำที่มีอยูท่ งั้ หมดตำม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมระดับลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำกับจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่ง ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำดเพิ่มอีกหนึง่ เสียง
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธำนที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระจำกที่
ประชุมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
(2) กรณีผถู้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็ นกำรลงคะแนนลับ)
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่เหลือถือว่ำเห็นด้วยโดยไม่ตอ้ งชูมือ โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำม
ควำมเห็นได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
(3) กำรลงคะแนนลับอำจกระทำได้เมื่อมีผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมอย่ำงน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ
โดยประธำนที่ประชุมจะเป็ นผูก้ ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนนใน
วำระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ
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มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ
้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอื่น ๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 หำกคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่ เสียงต่ำงหำกเป็ นเสียงชีข้ ำด
 ผูถ
้ ื อหุน้ ใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ำมมิให้ออกเสียงในมตินนั้ เว้นแต่เป็ นกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำร และประธำนที่ประชุมอำจเชิญให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษนัน้ ออกนอกที่
ประชุมชั่วครำวก็ได้
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธำนที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่มวำระกำรประชุม โดยจะสอบถำมที่ประชุมว่ำ
ผู้ถื อหุ้นคนใดไม่เห็ นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ชูมื อและลงคะแนนในบัตรยืนยัน
กำรลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้ คะแนนเสียงตำมบัตรเสีย (ถ้ำมี) ออก
จำกจำนวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ำร่วมประชุมในวำระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลกำรนับ
คะแนนให้ที่ประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็จสิน้ กำรประชุม
กรณีที่จะถือว่ำเป็ นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่องในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ
กรณีที่มีกำรแก้ไขกำรลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
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