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เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ที่ 22) ของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) จะเร่ิม
ก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นต้นไปในวนัพธุที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ 
ชัน้ 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่  61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

 ทัง้นีบ้ริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่จะมาประชมุโปรดน าเอกสารตามที่ระบไุว้ดงันี ้

 1.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง  

1.1  บุคคลธรรมดา 
(1)  แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8) ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงช่ือแล้ว 
(2)  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตัวข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน

ช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 
1.2  นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคล (กรรมการ)  

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8) ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ลงช่ือแล้ว 
  (2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคล 

  (3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตัวข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทางของผู้แทนนิติบคุคล 
และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือแล้ว 
(2) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3)  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
(4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ  
 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือแล้ว 
(2) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ รับมอบอ านาจแทนนิติบคุลซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบอ านาจแทน

นิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่บคุคลดงักลา่ว ซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคล  

(4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบ
อ านาจแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบ
ฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
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 2.3 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายช่ือที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8) 

 (2) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสือ
มอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงทา่นเดียว และได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ  

(3)  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตาม 2.1 (3)  
(4)  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้ใช้เอกสาร ตาม 2.2 (3) และ (4) 

3.  กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
 และดูแลหุ้น 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ Download ได้จาก www.scg.co.th ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ  
(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตาม 1.2 หรือ 2.2 
(4) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
(5) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

หมายเหตุ: 

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่ก าหนด เพื่อให้
ส านกังานเลขานกุารบริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558  

2. ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 
ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 


