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ปน. 009/2564 

         22 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 28 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้จดัประชุมสามญั

ประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 28 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรม

แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย) และคณะกรรมการได้ขอให้น าเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุ1 ดงันี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานปี 2563 ของคณะกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจ าปี 2563 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 (QR Code) โดยบริษัทเสนอวาระนีเ้พื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผา่นมา   

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของคณะกรรมการดงักลา่ว 

วาระนีเ้ป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี  ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทนุ) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้ สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว อีกทัง้ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรน างบแสดงฐานะการเงิน และ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังปรากฏตามรายงานทางการเงิน 2563 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ  

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) 

และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 27 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและ

งบก าไรขาดทนุ) ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทบญัญัติให้วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

                                                           
1 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 176 เม่ือวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2564  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการประกาศเงนิปันผลส าหรับปี 2563  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล จากผลการด าเนินงานของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ปรากฏวา่บริษัทมีก าไรสทุธิจาก

งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจ านวน 4,207 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสทุธิต่อหุ้น 14.12 บาท เนื่องจากบริษัทได้ท าการ

จัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องท าการจัดสรรก าไรสทุธิจาก         

ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อีก  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึง่อนมุตัิโดยที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ดงันี ้ 

“บริษัทจะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ในกรณีที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี 

คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ต ่ากวา่ตามที่เห็นสมควรกบัสถานการณ์เช่นนัน้ได้” 

อนึ่ง บริษัทจะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งก าหนดการจ่ายเงินปันผลให้ต้องจ่ายจากก าไรของบริษัทตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  

บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 เพียงพอส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ในการนี ้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 176 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการ

จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ 

และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 โดยสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ซึง่หากได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เงินปันผลที่ประกาศจ่ายส าหรับปี 2563 คิดเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 2,682 ล้าน

บาท (หรือเท่ากับ 9.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 73  ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม ส าหรับปี 2563 ซึ่งเป็นอตัรา

จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทก าหนด 

เงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรของบริษัทที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 

20 ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาที่มีภมูิล าเนาอยูใ่นประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัจ านวนเงินปัน

ผล คณู 20/80 ทัง้นีโ้ดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

บริษัทเสนอเร่ืองดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจดัสรรก าไร  และทนุส ารอง รวมถึงเพื่อขออนมุตัิการประกาศ

จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563  ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 และ 116 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 

27 และ 29  

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรรับทราบการจดัสรรก าไร เงินทนุส ารอง และอนมุตัิการประกาศจ่ายเงิน

ปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 2,682 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 

2563 ซึง่การจ่ายปันผลนีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท    

หากได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในวนัที่ 5 เมษายน 2564 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้ นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date ส าหรับการจ่ายเงินปันผล) ในการนี ้บริษัทจะแต่งตัง้ให้บริษัทศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว 
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เพื่อความชดัเจน การประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัรา 9.00 บาทตอ่หุ้นนัน้ ยงัไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัการอนมุตัิ

ของที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 28 นี ้

การจ่ายเงินปันผลในปี 2561 – 2563  เป็นดงัตารางตอ่ไปนี ้

ปี 2563 2562 2561 
เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 9.00*     8.00 8.00 

ก าไรสุทธิของงบการเงนิรวม (ล้านบาท)     3,680    3,157 3,022 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท)    12.35    10.59 10.14 

อตัราสว่นเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (%) 73%* 76% 79% 
ก าไรสุทธิของงบการเงนิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 4,207 3,098 3,328                          

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 14.12 10.40 11.17 

อตัราสว่นเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (%) 64% 77% 72% 
          

*จ านวนที่มีเคร่ืองหมายดอกจนันัน้ขึน้อยูก่บัการได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
 

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทบญัญัติให้วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควร

เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ปฏิบตัิงานได้อยา่งเหมาะสมครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้แก่  นางสาวศิริวรรณ  

นิตย์ด ารง ใบอนญุาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ใบอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นาง

สรินดา  หิรัญประเสริฐวฒุิ ใบอนญุาตเลขที่ 4799 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยให้แตล่ะคนมีอ านาจ

กระท าการได้โดยล าพงั  

นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง เคยได้รับการแต่งตัง้และปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 - 2563 

หากได้รับการแตง่ตัง้ในปี 2564 จะเป็นการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทติดตอ่กนัเป็นปีที่สี่ ส าหรับนางสาว                    

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เคยได้รับการแต่งตัง้และปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2555 – 2559 สว่นนางสรินดา 

หิรัญประเสริฐวฒุิ เคยได้รับการแตง่ตัง้และปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทหนึ่งปี ในปี 2560 ในบรรดาผู้สอบ

บญัชีทัง้สามคนท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไมม่ีผู้ใดที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบริษัทเป็นเวลาเจ็ดรอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม่ 
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นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทในประเทศไทยด้วย และบริษัท ส านกังาน 

อีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย  ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

ชื่อ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที่ 

อัตราส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัท/
บริษัทย่อย 

ความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อยหรือฝ่ายบริหารหรือผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว 

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง 5906 ไมม่ี ไมม่ี 
2. นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ 4377 ไมม่ี ไมม่ี 
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒุ ิ 4799 ไมม่ี ไมม่ี 

2) ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นควรอนุมัติให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนอื่นของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ที่มีคณุสมบตัิเป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทเพื่อ

ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้  

3) ให้ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ส าหรับปี 2564 จ านวนไม่เกิน 

4,150,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่าย) 

รายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย ปรากฏในเอกสารประกอบพิจารณาวาระท่ี 4  

บริษัทเสนอวาระนี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 

2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทัง้นี ้ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 27 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 

2564 รายละเอียดตามที่คณะกรรมการน าเสนอข้างต้น  

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทบญัญัติให้วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามที่มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 ก าหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด    

ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ ไมอ่าจแบง่ได้พอดีหนึง่ในสามก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ใน

สาม ทัง้นี ้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัประจ าปีครัง้ที่ 28 มีจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 

1) นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 2) นายวนัชยั โตสมบญุ 3) นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ และ 4) ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ  

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 

1) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ 2) นายวนัชยั โตสมบญุ 3) นางสาวนพพร ติรวฒันกุล และ 4) ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
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คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกระบวนการ

กลัน่กรอง และพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นวา่กรรมการทัง้สีท่า่น เป็นผู้ที่

มีความรู้ความสามารถ มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนบัสนนุการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทเป็นอยา่งดี จึงเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออก

จากต าแหนง่ตามวาระไมไ่ด้เข้าร่วมการพิจารณาในเร่ืองดงักลา่ว 

ข้อมลูและประวตัิของกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไป

อีกวาระหนึง่ รวมทัง้ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5  

นอกจากนี ้บริษัทขอเรียนว่าระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน 15 วนั บริษัทได้

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 28 นี ้

แตจ่นพ้นระยะเวลาดงักลา่วไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยรายใดเสนอบคุคลเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพื่อด าเนินการ

ให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทบญัญัติให้วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12 ประกอบกบัข้อ 27(1) 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทอนัได้แก่ เงินเดือน 

เงินรางวลั เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 

บริษัทเสนอวาระนี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แล้วแต่กรณี) 

รวมทัง้โบนสักรรมการประจ าปี 2564 ซึง่จดัสรรภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิตามมติผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 176 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน

ส าหรับกรรมการ โดยพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับ

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการซึ่ง

ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้โบนสักรรมการ ประจ าปี 

2564 แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แล้วแต่กรณี) และโบนสั การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏิบตัิตามหลกัการต่อไปนี ้นบัจากวนัที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 
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ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชมุ (แล้วแตก่รณี) ภายใน

กรอบวงเงินเพื่อการนีไ้มเ่กิน 30 ล้านบาทตอ่ปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจดัสรร 

โบนสักรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนสัประจ าปีในจ านวนไมเ่กินปีละ 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณา

การจดัสรรระหวา่งกนัเอง 

สทิธิประโยชน์อื่น ๆ  ของกรรมการ    ไมม่ี   

เจ้าหน้าที่หรือพนกังานของบริษัทซึง่ได้รับเงินคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนกังานของ

บริษัทหากได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการสามารถรับคา่ตอบแทนกรรมการหรือโบนสักรรมการได้ด้วย 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แล้วแต่กรณี) ตามต าแหน่ง ที่ขอนุมตัิส าหรับ ปี 2564

ภายใต้กรอบวงเงินเดิม คือ วงเงินไมเ่กิน 30 ล้านบาท 

ต าแหน่ง (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/การประชุม) 

คณะกรรมการบริษัท  (ไมม่ี) 
- ประธานกรรมการ 200,000  
- กรรมการ 100,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ  (ไมม่ี) 
- ประธานกรรมการ 150,000  
- กรรมการ 100,000  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  (ไมม่ี) 
- ประธานกรรมการ 80,000  
- กรรมการ 60,000  
คณะกรรมการธรรมาภิบาล  (ไมม่ี)  
- ประธานกรรมการ  80,000 
- กรรมการ  60,000 

งบประมาณส าหรับโบนสักรรมการที่ขอนมุตัิส าหรับปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงินเดียวกบัท่ีได้รับอนมุตัิในปี 2563 คือ วงเงิน

ไมเ่กิน 7 ล้านบาท 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม ทัง้นี ้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(คณะกรรมการบริษัทไมไ่ด้เสนอเร่ืองอื่นๆ) 

อนึง่ คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น

ครัง้ที่ 28 และมีสทิธิรับเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ

ค าถามล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 รวมเป็น
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ระยะเวลา 3 เดือน 15 วนั อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือส่ง

ค าถามในช่วงเวลาดงักลา่ว 

บริษัทได้จดัสง่รายงานประจ าปี 2563  ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้และเพื่อ

สืบสานเจตนารมณ์ของบริษัทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 โดยการ

สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 รวมทัง้สามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญ

ประชุม เอกสารประกอบการประชุม แบบหนงัสือมอบฉันทะ รวมทัง้ข้อปฏิบตัิการประชุมเพื่อมาตรการความปลอดภยั

ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัท 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน ดังนัน้บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 28 รวมถึงการเปลีย่นแปลงวนั เวลา สถานท่ีประชมุ รูปแบบการประชมุ และ

การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือเหมาะสม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นติดตามข้อมลูเก่ียวกบัการประชุมและข้อปฏิบตัิการประชุม

เพื่อมาตรการความปลอดภยัภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ฉบบัลา่สดุที่บริษัทเผยแพร่กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamcitycement.com) โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ ถือหุ้น

ทราบตอ่ไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                 โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท 
              บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 

- ลายมือช่ือ – 
 

                    (นางภชัฎา หมื่นทอง) 
          เลขานกุารบริษัท 

http://www.siamcitycement.com/
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QR Code 

รายงานประจ าปี  2563 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

และ 

รายงานทางการเงิน ประจ าปี 2563  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

 
1) ชื่อ - สกุล           : นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง  

 อาย ุ           : 45 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5906 

ต าแหน่งปัจจุบนั           : หุ้นสว่นบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

บริษัท           : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน            : เมษายน 2539 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม       :   -   ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
                                                  -   ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประสบการณ์ท างาน            :    -   มีประสบการณ์การท างานร่วมกบัส านกังาน ฯ มาเป็นเวลาประมาณ 25 ปี และ
ด ารงต าแหนง่เป็นหุ้นสว่นส านกังาน ฯ เป็นเวลาประมาณ 6 ปี  คณุศิริวรรณ เป็น
ผู้ควบคมุงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก และมีประสบการณ์ใน
การให้บริการครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทัว่โลก มี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิน้ส่วน
อิเล็คโทรนิค กลุม่อตุสาหกรรมรถยนต์และชิน้สว่น ธุรกิจจดัจ าหน่าย และธุรกิจ
บริการ 

                 -  เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสมัพนัธ์หรือความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการ
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) : 
         -เคย- ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2561 - 2563) 

    
  สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ฯ  : 

  -ไมม่ี-  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไมม่ี-  

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

  โทรศัพท์  :   0 - 2264 - 9090 
  โทรสาร  :  0 - 2264 - 0789 - 90 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

 

2) ชื่อ - สกุล           : นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ  

 อาย ุ           : 52 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4377 

ต าแหน่งปัจจุบนั           : หุ้นสว่นบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

บริษัท           : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน            : ธนัวาคม 2533 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม       :   -   ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
        -   ปริญญาโททางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประสบการณ์ท างาน            :   -  มีประสบการณ์การท างานร่วมกับส านกังาน ฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และ
ด า รงต าแหน่ง เ ป็นหุ้ นส่วนของส านักงาน  ฯ  เ ป็น เวลาประมาณ 18 ปี    
คุณกลมทิพย์ มีประสบการณ์การเป็นผู้ สอบบญัชี ณ ส านกังาน EY-San Jose 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 18 เดือน และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลมุ
ธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเช่ียวชาญใน
ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้สว่น 
กลุ่มเทคโนโลยีและชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

               - เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสมัพนัธ์หรือความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการ
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) : 
        -เคย-  ระยะเวลา 5 (ปี 2555 - 2559) 

  สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ฯ  : 
  -ไมม่ี-  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไมม่ี-  

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

  โทรศัพท์  :   0 - 2264 - 9090 
  โทรสาร  :  0 - 2264 - 0789 - 90 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

 
3) ชื่อ - สกุล           : นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒุ ิ  

 อาย ุ           : 48 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4799 

ต าแหน่งปัจจุบนั           : หุ้นสว่นบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

บริษัท           : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน            : มิถนุายน 2536 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม       :   -  ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                                                  -  ปริญญาโททางบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประสบการณ์ท างาน            :   -  มีประสบการณ์การท างานร่วมกบัส านกังาน ฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี และ

ด ารงต าแหน่ง เป็นหุ้นส่วนของส านกังาน ฯ  เป็นเวลาประมาณ 9 ปี คุณสรินดา 
เป็นผู้ควบคมุงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากและมีประสบการณ์
ในการให้บริการครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบริษัทตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก  มี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และ
กลุม่ชิน้สว่นอิเลค็โทรนิค ธุรกิจจดัจ าหนา่ย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ 

               -  เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   ไม่มีความสมัพนัธ์หรือความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 
 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน): 
          -เคย- ระยะเวลา 1 ปี (ปี 2560) 

    
  สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ฯ  : 

  -ไมม่ี-  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไมม่ี-  

  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 ค่าพาหนะเดนิทาง) 

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 ซติี ้ซีเมนต์  เทรดดิง้ 430,000 430,000 
10.  บจก. พีทีคอนวดู อินโดเซีย จ ากดั (ถือหุ้นโดยบจก. คอนวดู ) 1 719,610 672,660 

11.  บจก. สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (บงัคลาเทศ) 2 463,095 473,613 
12.  บจก. สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) และบริษัทยอ่ยในประเทศศรีลงักา 3 786,144 735,707 
13.  บจก. สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวยีดนาม) และบริษัทยอ่ยในประเทศเวียดนาม 4 2,619,000 2,380,560 

 รวมจา่ย 12,887,849 12,172,540 

คา่ตอบแทนอื่น (non-auditing fee) นอกจากคา่สอบบญัชี ปี 2563 ส าหรับ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เทา่กบั 
1,333,739 บาท 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศตามหมายเหตขุ้อ 1 – 4 นัน้ จ่ายตามอตัราและวนัเวลาที่ได้ตกลง
กบัผู้สอบบญัชี จ านวนเงินส าหรับปี 2564 ที่ระบขุ้างต้นค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 และอาจ
มีการเปลีย่นแปลงได้เนื่องจากอยูร่ะหวา่งการเจรจา 

คา่สอบบญัชีปี 2564 ของบริษัทยอ่ยอาจเปลีย่นแปลงตามปริมาณงานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี 

ทัง้นี ้ตามกฎหมาย ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไมต้่องอนมุตัิคา่สอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย ข้อมลูเก่ียวกบัคา่สอบบญัชี
ของผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยข้างต้น เป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเทา่นัน้    
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การสรรหาและการคดัเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน โดยแต่งตัง้และมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก กลัน่กรอง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิ

ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท มีความ

เข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถบริหารบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการก าหนดไว้ได้ อีกทัง้จะต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติ

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

พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จากนัน้จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา กลัน่กรองอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั และน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้ตอ่ไป 

กรณีเป็นการแต่งตัง้กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะน าคณุสมบตัิกรรมการอิสระของ

บริษัท ซึ่งเป็นไปตาม ข้อก าหนดขัน้ต ่าที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส านกังานคณะกรรมการก ากับ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตัง้บริษัทที่ปรึกษาในการสรรหาบุคลากร เพื่อท าการเสาะหาผู้มี
คุณสมบตัิ และน าข้อมูลรายช่ือบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) 
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) และรายช่ือที่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือเป็นกรรมการ (ถ้ามี) มาพิจารณาด้วย 
 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอยา่ง
รอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้ได้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระ  

ชื่อ   นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 
อาย ุ   72 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  
   ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยีแหง่สวติ ซูริค สวิตเซอร์แลนด์ 
   ปริญญาโท :  เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลยัเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์ 

   ประกาศนียบตัร: หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคลู สหรัฐอเมริกา 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  23 ปี (รับต าแหนง่เมือ่วนัท่ี 13 สงิหาคม 2541) 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 5/5 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไมม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท 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
พิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

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

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

คอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 

เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั (บริษัท
ยอ่ย)/ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 
(จดทะเบียนในประเทศเวยีดนาม) 

มี.ค. 2560 - พ.ค. 2562    ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั (บริษัท
ยอ่ย)/ขายปนูซเีมนต์และวตัถดุิบผลติปนูซีเมนต์ 
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พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั 
(บริษัทยอ่ย)/ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
บงักลาเทศ) 

ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั (บริษัท
ยอ่ย)/ผลติปนูซเีมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี
ลงักา) 

ธ.ค. 2558 - พ.ค. 2562 กรรมการ ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชัน่/ผลติและ
จ าหนา่ยปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูา) 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
 

16 
 

ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระ  

ชื่อ   นายวนัชยั โตสมบญุ    
อาย ุ   72 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ  
   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท :  บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management ฟิลปิปินส์ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  17 ปี (รับต าแหนง่เมือ่วนัท่ี 14 มถินุายน 2547) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 5/5 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    98,456 หุ้น (ร้อยละ 0.0330 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไมม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท 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  

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
ที่ปรึกษาบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

ม.ค. 2542 – ปัจจบุนั 
 

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

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

จ าหนา่ยปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูา) 

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

เม.ย. 2560 – พ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั (บริษัท
ยอ่ย)/ผลติปนูซเีมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
เวียดนาม) 

ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั (บริษัท
ยอ่ย)/ผลติปนูซเีมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี
ลงักา) 

ก.พ. 2545 – มี.ค. 2559 กรรมการ บริษัท คอนวดู จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ผลติและ
จ าหนา่ยวสัดตุกแตง่เพื่องานสถาปัตยกรรม 
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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระ  

ชื่อ   นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 
อาย ุ   67 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
 
วุฒกิารศึกษา  ปริญญาตรี :  บญัชีบณัฑิต (สาขาการบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท :  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  9 ปี (รับต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2555)  

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 5/5 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด  ด ารงต าแหนง่กรรมการและ กรรมการสรรหาและก าหนด 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์                              คา่ตอบแทนในบริษัท อลอินัซ์ อยธุยา แคปิตอล จ ากดั 

   (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทผู้ รับประกนัความรับผิดส าหรับกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(เป็นรายการระหวา่งกนัประเภทรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

และมีเง่ือนไขการค้าปกต)ิ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท 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  

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความ
เสีย่ง 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบันโยบายความเสีย่ง
และธรรมาภิบาล 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์ 

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

คา่ตอบแทน 
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 ศรีวิชยัเวชวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน)/โรงพยาบาล 
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พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (เดมิ
ช่ือ บริษัท ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)/
ประกนัภยัและประกนัชีวติ 
 

เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 

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

และการลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากดั/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/บริษัทเพือ่การลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั          กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไทยล าเลยีง จ ากดั/การจดัการหลกัทรัพย์การลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไทยแปง้มนัผลติกรรม จ ากดั/การเชา่และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ากดั/บริษัทเพื่อการลงทนุ 
เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากดั/สนามกอล์ฟ 
เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท สยามภริูมงคล จ ากดั/อสงัหาริมทรัพย์ 
ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั/อสงัหาริมทรัพย์ 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั/สถานีโทรทศัน์ 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวชิัน่ จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จ ากดั/ธรุกิจโฆษณา 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท มหากิจ โฮลดิง้ จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา และการลงทนุ 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี โปรดคัชนัส์ 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 บิซิเนสคอนซลัแทนต์กรุ๊ป จ ากดั/ที่ปรึกษา

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

สถานฟืน้ฟสูขุภาพผู้สงูอาย ุ
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 ากดั/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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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระ  

ชื่อ   ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ 
อาย ุ   59 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการอิสระ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระและ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและมีสทิธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 

   ปริญญาโท :  สาขาวชิาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปริญญาเอก: สาขาการจดัการการสือ่สาร หลกัสตูรการจดัการดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสวนดสุติ 

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

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไมม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท 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) / 
ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

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

2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 

บริษัท นามยง เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน)/ให้บริการ
ทา่เทียบเรือเพื่อการสง่ออก น าเข้ารถยนต์ และ
สนิค้าทัว่ไป 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 2 บริษัท) 
2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บริษัท ซีพีเอ แอสโซซเิอทส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั/บญัชี

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

จ ากดั/จ าหนา่ยเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ 
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ข้อบังคับของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

ข้อ 12. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมี หรือพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น  
ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 13. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจาก
ต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ออกโดยจ านวนที่
ใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 หลงัจากวนัที่ข้อบงัคบัฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบั การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในปีที่หนึ่ง 
และปีที่สอง ให้ใช้วิธีการฉลาก ส่วนในปีต่อๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ พ้นจาก
ต าแหนง่ 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ด้วยเหตดุงักลา่ว อาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอนัได้แก่ เงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึง่ข้างต้น ไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนีใ้ห้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร  

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเ ร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี  ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่
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คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลาและระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง
ตามที่เห็นสมควร หนงัสือนดัประชุมจะต้องสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามบทบญัญัติของกฎหมายวา่
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั พร้อมทัง้เอกสารที่เก่ียวข้องอยา่งน้อยเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  และจะต้องโฆษณาใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

 หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องท าขึน้เป็นภาษาไทย พร้อมค าแปลภาษาองักฤษ 

ข้อ 23. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้ โดย
ท าเป็นหนงัสือตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และให้ผู้ รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด แล้วแต่ว่าจ านวนใดน้อยกว่า โดยต้องถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละห้าสบิของจ านวนหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนการประชมุ ในการประชุมครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็น
ประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 26. ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชมุ 
ในการนีต้้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแตท่ี่
ประชุมจะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ 
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ข้อ 27. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่
ละหุ้นนบัเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยหุ้นแตล่ะหุ้นนบัเป็นคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
 (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

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

  ทัง้นี ้ในกรณีของข้อ 27 (2) ของข้อบงัคบัฉบบันี ้ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ เก่ียวกบังานท่ีได้กระท าในระหวา่งรอบปีที่ผา่นมา 
 (2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรก าไรและเงินทนุส ารอง 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ต้องออกไปตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
 (5) เลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
 (6) ปรึกษากิจการอื่น ๆ  

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 29. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้แบง่เงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึ่งเดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์
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 รับมอบฉนัทะ
สามารถลงทะเบียน โดยยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบสถานะและสทิธิในการเข้าประชมุดงัตอ่ไปนี ้ตอ่เจ้าหน้าที่
ของบริษัท ณ จดุลงทะเบียน  

1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดง/มอบเอกสารดงัต่อไปนีต้่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนเพื่อ
ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ 

1.1) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ 

1. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
2. บตัรข้าราชการ หรือ 
3. บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ 
4. ใบอนญุาตขบัขี ่
ซึง่เอกสารดงักลา่วยงัไมห่มดอาย ุ

หนงัสอืเดินทาง ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุ

1.2) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล (โดยกรรมการผู้มีอ านาจ) 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

1. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล มีอายไุมเ่กิน 1 ปี ออกโดย
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 

2. บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีเ่ข้าประชมุ
ด้วยตนเอง ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุ

1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง
แสดงรายละเอียดช่ือนิติบคุคล ที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้า
ประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลล และ 

2. บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่
เข้าประชมุด้วยตนเอง ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุ
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2) กรณีแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ 

2.1) หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงในการประชมุแทน กรุณาท าหนงัสือมอบ
 ฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้และแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนีต้่อเจ้าหน้าที่ของ
 บริษัท ณ จดุลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ  

2.1.1) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา:  

ก) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนญุาต
ขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผู้ ถือหุ้น ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุและ 

ข) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนญุาต
ขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ยงัไมห่มดอายุ 

2.1.2) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล:  

ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : หนงัสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ 
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดง
รายละเอียดช่ือนิติบคุคล ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และข้อความที่แสดงวา่ กรรมการที่เข้าประชมุด้วยตนเอง
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

ข) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขบัขี่ของ  
ผู้ ถือหุ้น หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ยงัไมห่มดอาย ุ

อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและ
ให้ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 
ทัง้นี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบคุคลต่างประเทศเป็นสถาบนัต่างประเทศ และแต่งตัง้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยเป็น Custodian รับฝากและดแูลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.1.2 ก) และ ข)  แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ 
หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการขอ
เอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 

2.1.3) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านใช้สิทธิในการเข้าประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น แม้กรณีผู้ ถือหุ้นติด
ภาระกิจอื่น โดยบริษัทแนะน าให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะและสง่ให้เลขานุกา ร
บริษัทลว่งหน้าภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 

 

2.2) ส าเนาเอกสารทกุฉบบั จะต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องทกุหน้าโดยผู้ ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ใน
 ตา่งประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลคิ 

 

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

แบบ ก.  เป็นแบบทัว่ไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน เป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนเสยีงแทนผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ได้ทกุประการตามที่สมควร 

แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายละเอียดการมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) สามารถ
เลือกระบใุห้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร หรือระบใุห้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) 
ก าหนดแยกเป็นแตล่ะรายการอยา่งชดัเจน 

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

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

2.5) ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยข้อมลูสงัเขปของ
 กรรมการอิสระปรากฏใน “ข้อมลูสงัเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ”  

วิธีการนับคะแนน 

หลักการ  :  หนึง่หุ้นหนึง่เสยีง 

เงื่อนไข 

ผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง 

• ต้องลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนได้ในแตล่ะวาระการประชมุที่ยงัไมปิ่ดรับการลงคะแนน 

• ต้องยื่นบตัรลงคะแนนก่อนมีการประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของวาระนัน้ ๆ  โดยยื่นบตัรลงคะแนนให้ตรงวาระที่
ผู้ด าเนินการประชมุเรียกเก็บ 

• ส่งบัตรลงคะแนนประเภท  ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เท่านัน้  ยกเว้นวาระเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการ 
(วาระท่ี 5) ให้สง่บตัรลงคะแนนทกุประเภท 

ผู้ รับมอบฉนัทะ  

• กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนน
เสยีงเหมือนกบัผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง 

• กรณีผู้มอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว บริษัทจะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนน
ที่ผู้ รับมอบฉนัทะสง่ให้บริษัทตอนลงทะเบียน 

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

• วาระท่ี 2, 3, 4 และ 5 ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

• วาระท่ี 1 เป็นเร่ืองเพื่อการรับทราบ ซึง่ไมม่ีการลงคะแนน 

• วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมตาม
มาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 

• จ านวนคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย คือ จ านวนเสยีงของผู้มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนหกัจ านวนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย  

• ประกาศผลคะแนนภายในวาระถดัไป และส าหรับวาระท่ี 5 เร่ืองเลอืกตัง้กรรมการบริษัทจะประกาศผลคะแนนของ
กรรมการทกุคนพร้อมกนัเมื่อนบัผลคะแนนส าหรับกรรมการทกุคนแล้วเสร็จ 
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ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 

ชื่อ   ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ 

อาย ุ   59 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการอิสระ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระและ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและมีสทิธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 
   ปริญญาโท :  สาขาวชิาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปริญญาเอก: สาขาการจดัการการสือ่สาร หลกัสตูรการจดัการดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดสุติ 

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

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไมม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท 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) / 
ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

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

2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 

บริษัท นามยง เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน)/ให้บริการ
ทา่เทียบเรือเพื่อการสง่ออก น าเข้ารถยนต์ และ
สนิค้าทัว่ไป 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 2 บริษัท) 
2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บริษัท ซีพีเอ แอสโซซเิอทส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั/บญัชี

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

จ ากดั/จ าหนา่ยเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ 
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพจิารณา 
สว่นได้เสยีในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 
ปีที่ผา่นมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน เป็นพนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้
** เป็นกรรมการที่ครบวาระและคณะกรรมการเสนอให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ 
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ชื่อ                              นายชรินทร์ สจัจญาณ            
อาย ุ   55 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี:  นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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

      ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- นิติศาสตรมหาบณัฑติ (นกัเรียนทนุในโครงการ Fulbright Scholarship) 
มหาวิทยาลยัคอร์เนล สหรัฐอเมริกา 

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

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท      ไมม่ี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันไม่มกีารด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย) 
เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั         กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ 

ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง เม.ย. 2559 - ปัจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561 กรรมการธรรมภิบาลและความเสีย่ง 

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

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

บริการทางกฎหมาย  
 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพจิารณา 
สว่นได้เสยีในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 
ปีที่ผา่นมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน เป็นพนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

* ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้
  



 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY FORM B 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น   เขียนที่   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 
 วนัที่   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 

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

บริษัทก็ได้ ทัง้นี ้ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาพร้อมนี)้ 
 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.ชื่อ   ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ          อาย ุ    59    ปี อยูบ้่านเลขที่  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. ชื่อ  นายชรินทร์ สจัจญาณ            อาย ุ   55       ปี อยูบ้่านเลขที่  134/212 ซอยสขุมุวิท 55  (ทองหลอ่)                  
 Name      Mr. Charin Satchayan        age    55   Years,     Residing at         134/212 Soi Sukumvit 55 (Thonglor)                                      

ถนน  สขุมุวิท  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.ชือ่                                              อาย ุ          ปี อยูบ้่านเลขที่                                        
 Name                                                 age          Years,      Residing at                                                

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
28 ในวนัที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพมหานคร 
10110 ประเทศไทย หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่อ่ืน 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 

 



 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows 

 

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

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

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

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติการประกาศเงนิปันผลปี 2563  
Agenda 3. To approve the dividend payment for 2020  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 

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

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

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually 



 

 

 3.  ช่ือกรรมการ / Name of Director: นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล (Ms. Nopporn Tirawattanagool) 

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
Agenda 6. To approve the Director’s Remunerations for the year 2021 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 
 
วาระที่ 7   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7. To consider other matters (if any)  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ 

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       ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
         (     ) 
 
 
    ลงนาม/Signed       ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
         (                                                    ) 
 
    ลงนาม/Signed       ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
         (              ) 



 

 

 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉันทะแบบ 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. 

 

 



แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 28 
ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 

เลขที่ 138 ถนนสุขมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

 

 

 

• เดินทางโดยรถยนต์ จากถนนพระราม 4 ตรงไปถึงแยกคลองเตย เลีย้วซ้าย ผา่นหน้าศนูย์ประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ตรงไป

ถึงแยกอโศก เลีย้วซ้าย ตรงไปตามถนนสขุมุวิทจนถึงสถานีรถไฟฟา้นานา โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ อยูท่าง

ด้านซ้าย ถดัจากอาคารแปซิฟิก 

• เดินทางโดยรถไฟฟา้ ให้ลงรถไฟฟา้นานา เดินลงบนัได Exit 2 เดนิขึน้ มาทางแยกนานา ประมาณ 50 เมตร โรงแรม

แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ อยูท่างด้านซ้าย ถดัจากอาคารแปซิฟิก 

• เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง หมายเลข 2, 25, 501,508, 511, 40 และ 48 

 




