
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
PROXY FORM C 

 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand) 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น   เขียนท่ี   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
 
(1) ข้าพเจ้า    
 I/We   
ส ำนกังำนตัง้อยู่เลขท่ี   ถนน   ต ำบล/แขวง    
Address at No.                                         Road  Tambol/Khwaeng 
อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
Amphur/Khet  Province  Post Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ   
Acting as the custodian for 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Siam City Cement Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั    เสียง ดงันี ้
holding the total amount of  share(s), entitled to cast                                                        vote(s)as follows: 
 หุ้นสำมญั   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั   เสียง 
 Ordinary Share share(s), entitled to cast  vote(s) 
 หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั   เสียง 
 Preferred Share share(s), entitled to cast  vote(s) 
 
(2)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้ ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ หรือ นำยชรินทร์ สจัจญำณ ซึง่เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท

ก็ได้ ทัง้นี ้ข้อมูลกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิง่ท่ีสง่มำพร้อมนี)้ 
        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          อำยุ     59    ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี  819/8 ซอยปริยำนนท์ 1                                           
 Name Dr. Sunee Sornchaitanasuk    age     59    Years,   Residing at         819/8 Soi Priyanont 1                                        

ถนน     สำธุประดิษฐ์ 57  ต ำบล/แขวง  บำงโพพำง  อ ำเภอ/เขต  ยำนนำวำ   
Road    Satupradit 57 Tambol/Khwaeng Bang Phong Pang    Amphur/Khet Yannawa 
จงัหวดั  กรุงเทพมหำนคร  รหสัไปรษณีย์  10120 หรือ 
Province Bangkok Metropolitan  Post Code               10120 or 

 
 2. ช่ือ  นำยชรินทร์ สจัจญำณ            อำยุ    55       ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี  134/212 ซอยสขุุมวทิ 55  (ทองหลอ่)                  
 Name      Mr. Charin Satchayan        age    55   Years,     Residing at         134/212 Soi Sukumvit 55 (Thonglor)                                      

ถนน  สขุุมวทิ  ต ำบล/แขวง  คลองตนัเหนือ  อ ำเภอ/เขต  วฒันำ   
Road Sukumvit  Tambol/Khwaeng  Khlong Tan Nuea  Amphur/Khet Watthana 
จงัหวดั  กรุงเทพมหำนคร  รหสัไปรษณีย์  10250  หรือ 
Province Bangkok Metropolitan    Post Code                10250   or 

  
 3.ช่ือ                                              อำยุ           ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี                                        
 Name                                                 age          Years,      Residing at                                                

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

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 

 



คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 28 
ในวนัท่ี 25 มีนำคม 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มำร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร 
10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลำ สถำนท่ีอ่ืน 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. 
 
        (3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้

I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner: 
  มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote 
  มอบฉนัทะบำงสว่น คือ 

The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows: 
  หุ้นสำมญั   หุ้น  และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
  Ordinary Share share(s), entitled to cast vote(s) 
  หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น  และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
  Preferred Share share(s), entitled to cast vote(s) 

รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด     เสียง 
 Total number of votes entitled to cast is                    vote(s) 
 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้นี ้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 

หมำยเหตุ  วำระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรำยงำนเพ่ือทรำบ จึงไม่ต้องมีกำรลงมติ 
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) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นด้วย               เสียง  ไม่เหน็ด้วย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 
       Approve             vote(s)  Disapprove            vote(s)  Abstain                     vote(s) 

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

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



วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัตืเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5. To approve the appointment of directors to replace the directors retiring by rotation 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ 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 

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

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

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

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

       เห็นด้วย               เสียง  ไม่เหน็ด้วย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 
       Approve             vote(s)  Disapprove            vote(s)  Abstain                     vote(s) 

วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
Agenda 6. To approve the Director’s Remunerations for the year 2021 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นด้วย               เสียง  ไม่เหน็ด้วย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 
       Approve             vote(s)  Disapprove            vote(s)  Abstain                     vote(s) 

วาระท่ี 7   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7. To consider other matters (if any)  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นด้วย               เสียง  ไม่เหน็ด้วย               เสียง  งดออกเสียง               เสียง 
       Approve             vote(s)  Disapprove            vote(s)  Abstain                     vote(s) 

 

 

 

 



 (5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

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) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพจิำรณำ
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเทจ็จริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 

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. 
 

กิจกำรใดท่ีผู้รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้
ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where of the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be 
deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
 
    ลงนำม/Signed       ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
           (     ) 
 
 

    ลงนำม/Signed       ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
           (     ) 
 

    ลงนำม/Signed       ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
           (     ) 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้เทำ่นัน้ 
This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the 
custodian in Thailand. 

2. หลกัฐำนท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Required supporting documents: 
(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนนิกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf 
of the shareholder 

(2) หนงัสือยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

 


