
 

 

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 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  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 
28 ในวันท่ี  25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสุขุมวิท 
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 

 



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

วำระท่ี 1    รับทรำบรำยงำนปี 2563 ของคณะกรรมกำร 
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. 

วำระท่ี 2   พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 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 

วำระท่ี 3    พจิำรณำอนุมัตกิำรประกำศเงินปันผลปี 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 

วำระท่ี 4   พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ส ำหรับปี 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 

วำระท่ี 5  พจิำรณำอนุมัตืเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
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: 
 กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุดตำมท่ีเสนอ / To consider and elect directors as proposed at once 

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
 
 



 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล / To consider and elect each director individually 
 3.  ช่ือกรรมกำร / Name of Director: นำงสำวนพพร ตริวัฒนกุล (Ms. Nopporn Tirawattanagool) 

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 
วำระท่ี 6   พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 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 
 
วำระท่ี 7   พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
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 รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเทจ็จริงประการ
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. 

 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

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 
         (              ) 



หมำยเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ 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. 

 
 


