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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชมุ และการเสนอชื่อบุคคลเปน็กรรมการ  
ส าหรับการประชุมสามัญประจ าปผีู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ปี พ.ศ. 2564)  

ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์:  

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/
หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ก่อนหน้าการประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ปี พ.ศ. 2564) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 

หลักเกณฑ์และขั้นตอน: 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยยังปรากฏชื่อในวันก าหนดสิทธิการเข้าประชุม (Record Date) ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดขึ้นเมื่อมีการก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 
โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
14,900,000 หุ้นของบริษัท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)  

2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ผูถื้อหุ้นจะต้องน าส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก ่

 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาใบอนุญาตขับขี่  หรือส าเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: ส าเนาหนังสือรับรอง หรือกรณีนิติบุคคลต่างประเทศ ให้แสดง
เอกสารที่รับรองความเป็นนิติบุคคลและมีรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามปัจจุบัน และ
เอกสารมีอายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
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(กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการที่ลงนามในแบบฟอร์ม ก. 
หรือแบบฟอร์ม ข. ตามข้อ 2.3 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
  
ในกรณีที่เอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษและ
รับรองความถูกต้องของค าแปลแนบมาด้วย  

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ 
โปรดแนบหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุด
เดียวกัน โดยให้มอบอ านาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นผู้แทนในการติดต่อกับบริษัท และให้
ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย 

2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ 

ส าเนาใบหุ้น หรือส าเนาหนังสอืรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน (Custodian) ที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.3 แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น
สามารถเลือกกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จาก
เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ที่  http://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-
meetings?year=2021  

(1) แบบฟอร์ม ก.  แบบเสนอวาระการประชุม หรือ 

(2) แบบฟอร์ม ข.  แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

หากมีการเสนอวาระหลายวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหลายราย ให้จัดท าแบบฟอร์ม
แยกคนละฉบับส าหรับแต่ละวาระหรือแต่ละช่ือกรรมการที่เสนอ  

2.4 ส าหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ 

(2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

http://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings?year=2021
http://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings?year=2021
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(3) ค ารับรองคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าตนมี
คุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

(4) รายละเอียดอื่นทีม่ีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็น
พิจารณา เป็นต้น 

3. วิธีปฏิบัติของบริษัทในการพิจารณาบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอหรือไม่เสนอ ชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการ  

3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม 

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความครบถ้วนของเอกสารตามข้อ 1. และ 2. 
ข้างต้น ก่อนส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ต่อไป 

(2) กรณีผู้ เสนอมีคุณสมบัติและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามข้อ 1. และ 2. 
ครบถ้วน บริษัทจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อเมื่อเป็นกรณีต่อไปนี้  
(ก) เป็น เรื่องที่มาตรา 89/28 ของพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล1 ก าหนดว่าไม่ต้องบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม 

(ข) เป็นเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับ
กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท 

(ค)  เป็นเรื่องที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 

                                                 
1 เรื่องที่จะไม่ได้รับการบรรจเุปน็วาระที่ประชุมตามที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญตัิ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
ฉบับประมวล ได้แก่ 

(1)  เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง 
(2) เป็นเรื่องที่เกีย่วกบัการด าเนนิธุรกจิปกติของบริษทั และข้อเท็จจริงทีก่ลา่วอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถงึเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ

ความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว 
(3)  เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
(4)  เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติ

สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้ง
ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจาก
ข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 

(5)  กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  
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ฝ่ายเลขานุการบริษทั  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 
อาคารคอลัมนท์าวเวอร์ ชั้น 12 
เลขที ่199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

(ง)  เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(จ)  เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ  แต่ไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม หรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็นวาระ 

3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความครบถ้วนของเอกสารตามข้อ 1. และ 2. 
ข้างต้น ก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติ
และความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

(2) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่
ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป  

3.3 การแจ้งผลการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ 

(1)  ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
หรือไม่ควรเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเลขานุการบริษัทจะส่ง
หนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็วและแจ้งให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 28 ทราบพร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ 

(2) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม 
หรือสมควรเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ บริษัทจะบรรจุไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 

4. ช่องทางรับเร่ือง 

ให้ผู้ถือหุ้นกรอก ลงนาม และน าส่งแบบเสนอวาระการประชุม (แบบฟอร์ม ก.) หรือแบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม ข.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดย
ส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ด้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่
ข้างล่างนี้ 
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ทั้งนี้ ก่อนน าส่งเอกสารต้นฉบับผู้ถือหุ้นอาจน าส่งส าเนาเอกสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท companysecretary@siamcitycement.com เพื่อความรวดเร็วกไ็ด ้

5. ช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ือง ส าหรับการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 

บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอวาระการประชุม (แบบฟอร์ม ก.) และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม ข.) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 

 
 
 


