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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

 
1) ชื่อ - สกุล           : นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง  

 อายุ           : 45 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี : 5906 

ต าแหน่งปัจจบัุน           : หุ้นสว่นบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

บริษัท           : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน            : เมษายน 2539 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม       :   -   ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
                                                  -   ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประสบการณ์ท างาน            :    -   มีประสบการณ์การท างานร่วมกับส านักงาน ฯ มาเป็นเวลาประมาณ 25 ปี และ
ด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นสว่นส านกังาน ฯ เป็นเวลาประมาณ 6 ปี  คณุศิริวรรณ เป็น
ผู้ควบคมุงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก และมีประสบการณ์ใน
การให้บริการครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทัว่โลก มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิน้ส่วน
อิเลค็โทรนิค กลุม่อตุสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วน ธุรกิจจดัจ าหน่าย และธุรกิจ
บริการ 

                 -  เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสมัพันธ์หรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการ
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) : 
         -เคย- ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2561 - 2563) 

    
  สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ฯ  : 

  -ไม่ม-ี  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไม่ม-ี  

  เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
อีเมล์  :  Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com 

  โทรศัพท์  :   0 - 2264 - 9090 
  โทรสาร  :  0 - 2264 - 0789 - 90 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

 

2) ชื่อ - สกุล           : นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ  

 อายุ           : 52 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี : 4377 

ต าแหน่งปัจจบัุน           : หุ้นสว่นบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

บริษัท           : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน            : ธันวาคม 2533 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม       :   -   ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
        -   ปริญญาโททางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประสบการณ์ท างาน            :   -  มีประสบการณ์การท างานร่วมกับส านักงาน ฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และ
ด ารงต าแหน่ ง เ ป็นหุ้ นส่วนของส านักงาน  ฯ  เ ป็น เวลาประมาณ 18 ปี    
คุณกลมทิพย์ มีประสบการณ์การเป็นผู้ สอบบัญชี ณ ส านักงาน EY-San Jose 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 18 เดือน และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลมุ
ธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วน 
กลุ่มเทคโนโลยีและชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

               - เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสมัพันธ์หรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการ
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) : 
        -เคย-  ระยะเวลา 5 (ปี 2555 - 2559) 

  สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ฯ  : 
  -ไม่ม-ี  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไม่ม-ี  

  เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
อีเมล์  :  Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com 

  โทรศัพท์  :   0 - 2264 - 9090 
  โทรสาร  :  0 - 2264 - 0789 - 90 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

 
3) ชื่อ - สกุล           : นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒุิ  

 อายุ           : 48 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี : 4799 

ต าแหน่งปัจจบัุน           : หุ้นสว่นบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

บริษัท           : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

ระยะเวลาการท างาน            : มิถนุายน 2536 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม       :   -  ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                                                  -  ปริญญาโททางบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประสบการณ์ท างาน            :   -  มีประสบการณ์การท างานร่วมกับส านักงาน ฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี และ

ด ารงต าแหน่ง เป็นหุ้นส่วนของส านักงาน ฯ  เป็นเวลาประมาณ 9 ปี คุณสรินดา 
เป็นผู้ควบคมุงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากและมีประสบการณ์
ในการให้บริการครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภท  ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และ
กลุม่ชิน้สว่นอิเลค็โทรนิค ธุรกิจจดัจ าหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ 

               -  เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีที่ ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   ไม่มีความสมัพันธ์หรือความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือรวมถงึคณะกรรรมการและ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 
 เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน): 
          -เคย- ระยะเวลา 1 ปี (ปี 2560) 

    
  สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ฯ  : 

  -ไม่ม-ี  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไม่ม-ี  

  เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
อีเมล์  :  Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com 

  โทรศัพท์  :   0 - 2264 - 9090 
  โทรสาร  :  0 - 2264 - 0789 - 90 

mailto:Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com
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รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับบริษัทและบริษัทย่อย 
 

 ค่าสอบบัญชี/บริษัท 

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง) 

ปี 2563 (บาท) 

(จ่ายจริง) 

ปี 2564 (บาท) 

(ประมาณการ) 

1.  บมจ. ปนูซีเมนต์นครหลวง 4,300,000 4,150,000 
2.  บจก. นครหลวงคอนกรีต 760,000 760,000 
3.  บจก. คอนวดู 720,000 630,000 
4.  บจก. สยามซิตี ้พาวเวอร์ 300,000 300,000 
5.  บจก. อินทรีซุปเปอร์บล๊อก 440,000 440,000 
6.  บจก. อินทรี อีโคไซเคิล  550,000 550,000 

7.  บจก. อินทรีดิจิตอล 500,000 500,000 

8.  บจก. ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก 300,000 150,000 
9.  บจก. สยาม ซิตี ้ซีเมนต์  เทรดดิง้ 430,000 430,000 
10.  บจก. พีทีคอนวดู อินโดเซีย จ ากดั (ถือหุ้นโดยบจก. คอนวดู ) 1 719,610 672,660 

11.  บจก. สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงัคลาเทศ) 2 463,095 473,613 
12.  บจก. สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) และบริษัทย่อยในประเทศศรีลงักา  3 786,144 735,707 
13.  บจก. สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) และบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม 4 2,619,000 2,380,560 

 รวมจ่าย 12,887,849 12,172,540 

ค่าตอบแทนอื่น (non-auditing fee) นอกจากค่าสอบบัญชี ปี 2563 ส าหรับ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เท่ากบั 
1,333,739 บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศตามหมายเหตขุ้อ 1 – 4 นัน้ จ่ายตามอตัราและวนัเวลาที่ได้ตกลง
กบัผู้สอบบญัชี จ านวนเงินส าหรับปี 2564 ที่ระบขุ้างต้นค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 31 มกราคม 2564 และอาจ
มีการเปลีย่นแปลงได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจา 

ค่าสอบบญัชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอาจเปลีย่นแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึน้จริงระหว่างปี 

ทัง้นี ้ตามกฎหมาย ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไม่ต้องอนมุัติค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ข้อมลูเก่ียวกบัค่าสอบบัญชี
ของผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยข้างต้น เป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเท่านัน้    
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การสรรหาและการคดัเลอืกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยแต่งตัง้และมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ ด าเนินการคัดเลือก กลัน่กรอง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท มีความ

เข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถบริหารบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการก าหนดไว้ได้ อีกทัง้จะต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จากนัน้จงึเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา กลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และน าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

กรณีเป็นการแต่งตัง้กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะน าคุณสมบัติกรรมการอิสระของ

บริษัท ซึ่งเป็นไปตาม ข้อก าหนดขัน้ต ่าที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตัง้บริษัทที่ปรึกษาในการสรรหาบุคลากร เพื่อท าการเสาะหาผู้ มี
คุณสมบัติ และน าข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) 
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) และรายชื่อที่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ถ้ามี) มาพิจารณาด้วย 
 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบคุคลอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้ได้บคุคลที่มีคณุสมบติัครบถ้วน เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ  

ชื่อ   นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 
อายุ   72 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจบัุน  ประธานกรรมการ  
   ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยีแห่งสวิต ซูริค สวิตเซอร์แลนด์ 
   ปริญญาโท :  เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลยัเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์ 

   ประกาศนียบตัร: หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  23 ปี (รับต าแหน่งเมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2541) 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 5/5 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไม่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 1 บริษัท)  
มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั  
ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
 
ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560 
2544 – มี.ค. 2560 

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)/ผลติและ
จ าหน่ายถ่านหิน 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจบัุนไม่ได้ด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ) 
ก.ค. 2560 – พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั (บริษัทย่อย)/

คอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 

เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั (บริษัท
ย่อย)/ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

มี.ค. 2560 - พ.ค. 2562    ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากัด (บริษัท
ย่อย)/ขายปนูซีเมนต์และวตัถดิุบผลติปนูซีเมนต์ 
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พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั 
(บริษัทย่อย)/ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
บงักลาเทศ) 

ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั (บริษัท
ย่อย)/ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี
ลงักา) 

ธ.ค. 2558 - พ.ค. 2562 กรรมการ ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชัน่/ผลติและ
จ าหน่ายปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 
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ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ  

ชื่อ   นายวนัชยั โตสมบญุ    
อายุ   72 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจบัุน  กรรมการ  
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท :  บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management ฟิลปิปินส์ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  17 ปี (รับต าแหน่งเมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2547) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 5/5 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    98,456 หุ้น (ร้อยละ 0.0330 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไม่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 1 บริษัท) 
ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั  
 
ม.ค. 2555 – ปัจจบุนั  
มิ.ย. 2547 – ปัจจบุนั 
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563  

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ที่ปรึกษาบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

ม.ค. 2542 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)/ผลติและ
จ าหน่ายถ่านหิน 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจบัุนด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 2 บริษัท) 
ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชัน่/ผลติและ

จ าหน่ายปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 

ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) /บริษัท
หลกัทรัพย์ 

เม.ย. 2560 – พ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั (บริษัท
ย่อย)/ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
เวียดนาม) 

ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั (บริษัท
ย่อย)/ผลิตปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี
ลงักา) 

ก.พ. 2545 – มี.ค. 2559 กรรมการ บริษัท คอนวดู จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและ
จ าหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม 
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ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ  

ชื่อ   นางสาวนพพร ติรวฒันกุล 
อายุ   67 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจบัุน  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 
วุฒกิารศึกษา  ปริญญาตรี :  บญัชีบณัฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท :  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  9 ปี (รับต าแหน่งเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2555)  

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 5/5 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด  ด ารงต าแหน่งกรรมการและ กรรมการสรรหาและก าหนด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์                              ค่าตอบแทนในบริษัท อลอินัซ์ อยธุยา แคปิตอล จ ากดั 

   (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทผู้ รับประกนัความรับผิดส าหรับกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(เป็นรายการระหว่างกนัประเภทรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

และมีเงื่อนไขการค้าปกติ) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 4 บริษัท) 
ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
 
เม.ย. 2555 – ปัจจบุนั 
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563  

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความ
เสีย่ง 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบันโยบายความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์ 

ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 
เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)/พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ พ.ค. 2558 – เม.ย. 2559 กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
ต.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน)/โรงพยาบาล 
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พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (เดิม
ชื่อ บริษัท ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)/
ประกนัภัยและประกนัชีวิต 
 

เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจบัุนด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 22 บริษัท) 
เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท บีบีทีว ีแอสเซต แมเนจเมนท์ จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา

และการลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากัด/บริษัทเพื่อการลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากดั/พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ซี.เค.อาร์ จ ากดั/บริษัทเพื่อการลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั          กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไทยล าเลยีง จ ากดั/การจดัการหลกัทรัพย์การลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไทยแป้งมนัผลิตกรรม จ ากดั/การเช่าและการ

ด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ากัด/บริษัทเพื่อการลงทนุ 
เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากัด/สนามกอล์ฟ 
เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท สยามภูริมงคล จ ากดั/อสงัหาริมทรัพย์ 
ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั/อสงัหาริมทรัพย์ 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากัด/สถานีโทรทัศน์ 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท มหากิจ โฮลดิง้ จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา และการลงทนุ 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี โปรดคัชันส์ จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา 
ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) BBTV Alliance Company Limited/ลงทนุด้วยการถือหุ้น 
ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) BBTV Bond Street Building Company Limited/ลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์ 
ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป จ ากดั/ที่ปรึกษา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท เอ็กซ์คลซูีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั/

สถานฟืน้ฟูสขุภาพผู้สงูอายุ 
ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) BBTV International Holdings Company Limited/

บริษัทเพื่อการลงทนุ 
ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ซนัไรส์ อีคิวตี ้จ ากดั/บริษัทเพื่อการลงทนุ 
ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากัด/ให้เช่าอาคารส านกังาน 

 

 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105505001148&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105505001148&jpTypeCode=5
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ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ  

ชื่อ   ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ 
อายุ   59 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการอิสระ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจบัุน  กรรมการอิสระและ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตและมีสทิธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 

   ปริญญาโท :  สาขาวิชาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปริญญาเอก: สาขาการจัดการการสือ่สาร หลกัสตูรการจัดการดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏสวนดสุิต 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี (รับต าแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถนุายน 2558) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไม่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 2 บริษัท) 
มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)/ทรัพยากร 
พลงังานและสาธารณปูโภค 

2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน)/ให้บริการ
ท่าเทียบเรือเพื่อการสง่ออก น าเข้ารถยนต์ และ
สนิค้าทัว่ไป 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจบัุนด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 2 บริษัท) 
2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด/บญัชี

และการตรวจสอบบญัชี 
มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั/จ าหน่ายเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ 
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ข้อบังคับของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

ข้อ 12. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี  ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพงึมี หรือพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น  
ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจาก
ต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ออกโดยจ านวนที่
ใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 หลงัจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี ้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในปีที่หนึ่ง 
และปีที่สอง ให้ใช้วิธีการฉลาก ส่วนในปีต่อๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ พ้นจาก
ต าแหน่ง 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตดุังกลา่ว อาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึง่ข้างต้น ไม่กระทบกระเทือนสทิธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนีใ้ห้เรียกว่า การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร  

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเ ร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี  ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่บิ
ห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่
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คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 
หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง
ตามที่เห็นสมควร หนงัสอืนดัประชุมจะต้องสง่ไปยังผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามบทบัญญัติของกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั พร้อมทัง้เอกสารที่เก่ียวข้องอย่างน้อยเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  และจะต้องโฆษณาใน
หนงัสอืพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั 

 หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องท าขึน้เป็นภาษาไทย พร้อมค าแปลภาษาองักฤษ 

ข้อ 23. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้ โดย
ท าเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และให้ผู้ รับมอบฉันทะย่ืนต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือ
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด แล้วแต่ว่าจ านวนใดน้อยกว่า โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าสบิของจ านวนหุ้นที่ออกแล้วทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชุม หากการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชมุเป็นอัน
ระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่และให้ส่ง
หนงัสอืนดัประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี ้ ไม่บงัคบัว่าจะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 26. ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม 
ในการนีต้้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุ 
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ข้อ 27. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี  ้

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่
ละหุ้นนับเป็นคะแนนเสียงหนึง่เสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี ้มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง โดยหุ้นแต่ละหุ้นนบัเป็นคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
 (ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
 (จ) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
 (ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

  ทัง้นี ้ในกรณีของข้อ 27 (2) ของข้อบังคับฉบับนี ้ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดังนี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุ เก่ียวกบังานที่ได้กระท าในระหว่างรอบปีที่ผ่านมา 
 (2) พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรก าไรและเงินทนุส ารอง 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึง่ต้องออกไปตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
 (5) เลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
 (6) ปรึกษากิจการอื่น ๆ  

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 29. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้แบ่งเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึ่งเดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์
ด้วย
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ขัน้ตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชัน้ 7 
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ ฯ เลขที่ 138 ถนนสขุุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียน โดยย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบสถานะและสทิธิในการเข้าประชมุดงัต่อไปนี ้ ต่อเจ้าหน้าที่
ของบริษัท ณ จดุลงทะเบียน  

1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนีต่้อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนเพื่อ
ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ 

1.1) กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ 

1. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
2. บตัรข้าราชการ หรือ 
3. บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ 
4. ใบอนญุาตขบัขี่ 
ซึง่เอกสารดังกลา่วยังไม่หมดอายุ 

หนงัสอืเดินทาง ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 

1.2) กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (โดยกรรมการผู้มีอ านาจ) 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

1. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดย
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 

2. บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่เข้าประชุม
ด้วยตนเอง ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง
แสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตัง้ส านักงาน
ใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่ เข้า
ประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลล และ 

2. บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่
เข้าประชมุด้วยตนเอง ซึง่ยงัไม่หมดอาย ุ
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2) กรณีแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ 

2.1) หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสยีงในการประชมุแทน กรุณาท าหนังสือมอบ
 ฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ และแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนีต่้อเจ้าหน้าที่ของ
 บริษัท ณ จดุลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ  

2.1.1) กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา:  

ก) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาต
ขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้ ถือหุ้น ซึง่ยงัไม่หมดอาย ุและ 

ข) ส าเนาของ บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาต
ขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 

2.1.2) กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล:  

ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ 
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดง
รายละเอียดชื่อนิติบคุคล ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

ข) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ของ  
ผู้ ถือหุ้น หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ยงัไม่หมดอาย ุ

อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและ
ให้ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 
ทัง้นี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตัง้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.1.2 ก) และ ข)  แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ 
หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการขอ
เอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 

2.1.3) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านใช้สิทธิในการเข้าประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้น แม้กรณีผู้ ถือหุ้ นติด
ภาระกิจอื่น โดยบริษัทแนะน าให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะและส่งให้เลขานกุาร
บริษัทลว่งหน้าภายในวนัที่ 22 มีนาคม 2564 

 

2.2) ส าเนาเอกสารทุกฉบบั จะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทกุหน้าโดยผู้ ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ใน
 ต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลคิ 

 

2.3) หนงัสอืมอบฉนัทะทกุฉบบั จะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท 
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2.4) เพื่อเป็นการรักษาสทิธิของท่าน บริษัทได้จดัหนงัสอืมอบฉนัทะ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วนัที่ 
2 กมุภาพนัธ์ 2550 ก าหนดไว้ 3 แบบ คือ 

แบบ ก.  เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน เป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนเสยีงแทนผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ได้ทกุประการตามที่สมควร 

แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายละเอียดการมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) สามารถ
เลือกระบุให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร หรือระบุให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) 
ก าหนดแยกเป็นแต่ละรายการอย่างชัดเจน 

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถใช้หนงัสอืมอบอ านาจ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีห้รืออาจสัง่พิมพ์หนงัสอื
มอบอ านาจ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings?year=2021  
 

2.5) ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยข้อมูลสงัเขปของ
 กรรมการอิสระปรากฏใน “ข้อมลูสงัเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม”  

วิธีการนับคะแนน 

หลักการ  :  หนึง่หุ้นหนึง่เสยีง 

เงื่อนไข 

ผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง 

• ต้องลงทะเบียนก่อนจงึลงคะแนนได้ในแต่ละวาระการประชมุที่ยงัไม่ปิดรับการลงคะแนน 

• ต้องย่ืนบตัรลงคะแนนก่อนมีการประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของวาระนัน้ ๆ  โดยย่ืนบตัรลงคะแนนให้ตรงวาระที่
ผู้ด าเนินการประชมุเรียกเก็บ 

• ส่งบัตรลงคะแนนประเภท  ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เท่านัน้  ยกเว้นวาระเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการ 
(วาระที่ 5) ให้สง่บตัรลงคะแนนทกุประเภท 

ผู้ รับมอบฉนัทะ  

• กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนน
เสยีงเหมือนกบัผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง 

• กรณีผู้มอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระในหนังสอืมอบฉนัทะแล้ว บริษัทจะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนน
ที่ผู้ รับมอบฉนัทะสง่ให้บริษัทตอนลงทะเบียน 

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings?year=2021
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การนับและประกาศผลคะแนน  

• วาระที่ 2, 3, 4 และ 5 ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

• วาระที่ 1 เป็นเร่ืองเพื่อการรับทราบ ซึง่ไม่มีการลงคะแนน 

• วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมตาม
มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 

• จ านวนคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย คือ จ านวนเสยีงของผู้มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนหักจ านวนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย  

• ประกาศผลคะแนนภายในวาระถดัไป และส าหรับวาระที่ 5 เร่ืองเลอืกตัง้กรรมการบริษัทจะประกาศผลคะแนนของ
กรรมการทกุคนพร้อมกนัเมื่อนบัผลคะแนนส าหรับกรรมการทกุคนแล้วเสร็จ 
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ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 

ชื่อ   ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ 

อายุ   59 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการอิสระ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจบัุน  กรรมการอิสระและ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตและมีสทิธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 
   ปริญญาโท :  สาขาวิชาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปริญญาเอก: สาขาการจัดการการสือ่สาร หลกัสตูรการจัดการดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสวนดสุิต 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี (รับต าแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถนุายน 2558) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไม่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 2 บริษัท) 
มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)/ทรัพยากร 
พลงังานและสาธารณปูโภค 

2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน)/ให้บริการ
ท่าเทียบเรือเพื่อการสง่ออก น าเข้ารถยนต์ และ
สนิค้าทัว่ไป 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจบัุนด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 2 บริษัท) 
2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด/บญัชี

และการตรวจสอบบญัชี 
มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั/จ าหน่ายเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา 
สว่นได้เสยีในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน เป็นพนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  ไม่มี 

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครัง้นี  ้
** เป็นกรรมการที่ครบวาระและคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ  



เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 
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ชื่อ                              นายชรินทร์ สจัจญาณ            
อายุ   55 ปี 

ต าแหน่งปัจจบัุน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี:  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท:  -    หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรับผู้บริหาร) สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจ 

      ศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต (นกัเรียนทนุในโครงการ Fulbright Scholarship) 
มหาวิทยาลยัคอร์เนล สหรัฐอเมริกา 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  5 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2559) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 8/9 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท      ไม่ม ี(ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันไม่มีการด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย) 
เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั         กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ 

ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง เม.ย. 2559 - ปัจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561 กรรมการธรรมภิบาลและความเสีย่ง 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจบัุนด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 3 บริษัท) 
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ที่แห่งนี ้จ ากดั/ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการผู้จดัการ บริษัท คราฟต์แบรนด์ชิฟ จ ากดั/ บริการ

ออกแบบแบรนด์สนิค้า 
2554 - ปัจจบุนั หุ้นสว่นผู้จดัการ บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั/ 

บริการทางกฎหมาย  
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา 
สว่นได้เสยีในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน เป็นพนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  ไม่มี 

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครัง้นี  ้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY FORM B 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น   เขียนท่ี   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 

(1) ข้าพเจ้า   สญัชาติ   
 I/We  Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง    
Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
Amphur/Khet  Province  Post Code 
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
       being a shareholder of Siam City Cement Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้
holding the total amount of shares and have voting right                                                   votes as follows: 
  หุ้นสามัญ   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
  Ordinary Share shares and have voting right votes 
  หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
  Preferred Share shares and have voting right votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข หรือ นายชรินทร์ สจัจญาณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทก็ได้ ทัง้นี ้ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาพร้อมนี)้ 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Dr. Sunee Sornchai Mr. 

Charin Satchayan to be the proxy.  The Information of the independent directors are shown in the 
enclosure)  

 
 1.ช่ือ   ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ          อายุ     59    ปี อยู่บ้านเลขท่ี  819/8 ซอยปริยานนท์ 1                                           
 Name Dr. Sunee Sornchaitanasuk    age     59    Years,   Residing at         819/8 Soi Priyanont 1                                        

ถนน     สาธุประดิษฐ์ 57  ต าบล/แขวง  บางโพพาง  อ าเภอ/เขต  ยานนาวา   
Road    Satupradit 57 Tambol/Khwaeng Bang Phong Pang    Amphur/Khet Yannawa 
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10120 หรือ 
Province Bangkok Metropolitan  Post Code               10120 or 

 
 2. ช่ือ  นายชรินทร์ สจัจญาณ            อายุ    55       ปี อยู่บ้านเลขท่ี  134/212 ซอยสขุุมวทิ 55  (ทองหลอ่)                  
 Name      Mr. Charin Satchayan        age    55   Years,     Residing at         134/212 Soi Sukumvit 55 (Thonglor)                                      

ถนน  สขุุมวทิ  ต าบล/แขวง  คลองตนัเหนือ  อ าเภอ/เขต  วฒันา   
Road Sukumvit  Tambol/Khwaeng  Khlong Tan Nuea  Amphur/Khet Watthana 
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10250  หรือ 
Province Bangkok Metropolitan    Post Code                10250   or 

  
 3.ช่ือ                                              อายุ           ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                        
 Name                                                 age          Years,      Residing at                                                

ถนน       ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     
Road     Tambol/Khwaeng                              Amphur/Khet  
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    
Province   Post Code  

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 
28 ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสขุุมวทิ กรุงเทพมหานคร 
10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืน และรูปแบบอ่ืนด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 28, which 
will be held on 25 March 2021, at 14:00 hrs.  at the Landmark Ballroom, Level 7, The Landmark Bangkok, No.138 Sukhumvit Road, 
Bangkok 10110, Thailand or such other date, time, place, and format as the meeting may be adjourned. 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี  ้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows 

 

วาระท่ี 1    รับทราบรายงานปี 2563 ของคณะกรรมการ 
Agenda 1.  To acknowledge the Report of the Board of Directors for the year 2020 

หมายเหตุ  วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

วาระท่ี 2   พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
Agenda 2. To approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2020 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 3    พจิารณาอนุมัตกิารประกาศเงินปันผลปี 2563  
Agenda 3. To approve the dividend payment for 2020  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 4   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2564 
Agenda 4. To consider and appoint the auditors and fix their remunerations for the year 2021 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัตืเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5. To approve the appointment of directors to replace the directors retiring by rotation 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดตามท่ีเสนอ / To consider and elect directors as proposed at once 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually 
 1.  ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ (Mr. Paul Heinz Hugentobler) 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually 
 2.  ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายวันชัย โตสมบุญ (Mr. Vanchai Tosomboon) 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually 
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 3.  ช่ือกรรมการ / Name of Director: นางสาวนพพร ตริวัฒนกุล (Ms. Nopporn Tirawattanagool) 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually 
 4.  ช่ือกรรมการ / Name of Director: ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข (Dr. Sunee Sornchaitanasuk) 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
Agenda 6. To approve the Director’s Remunerations for the year 2021 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระท่ี 7   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7. To consider other matters (if any)  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
shareholder 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may 
deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be 

deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 
    ลงนาม/Signed       ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
         (     ) 
 
 
    ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
         (                                                    ) 
 
    ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
         (              ) 
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หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares 
to several proxies to severally vote. 
 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.  
 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached 
supplemental to this Form B. 

 

 


