
 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

PROXY FORM A 
 

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 ำกัด (มหำชน) (“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 Sornchaitanasuk 
or  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   

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 

 



คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 
28 ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสขุุมวิท 
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. 

การใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
    ลงนาม/Signed        ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
      (     ) 
 
 
    ลงนาม/Signed        ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
      (     ) 
 
    ลงนาม/Signed        ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
      (     ) 
 
 

หมำยเหตุ: ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to many proxies for splitting votes. 


