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ปน. 005/2565 

         21 กมุภาพนัธ ์2565 

เรือ่ง เชิญประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ดว้ยคณะกรรมการของ บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรใหจ้ดัประชุมสามญั

ประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29 ในวนัพฤหสับดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรม

แลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย)  และคณะกรรมการไดข้อใหน้ าเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุ1 ดงันี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานปี 2564 ของคณะกรรมการ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ใน 56-1 

One Report (แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี) 2564  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 (QR 

Code) โดยบรษัิทเสนอวาระนีเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 

2564 ที่ผา่นมา   

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรรบัทราบรายงานของคณะกรรมการดงักลา่ว 

วาระนีเ้ป็นการแจง้เพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี  ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทนุ) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแลว้ อีกทั้ง 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรน างบแสดงฐานะการเงิน และ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดงัปรากฏตามรายงานทางการเงิน 2564 ปรากฏอยู่ใน 56-1 One Report (แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี) 2564  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 (QR Code) เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้

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

บรษัิทมหาชนฯ”) และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 27 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและ

งบก าไรขาดทนุ) ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีดงักลา่ว 

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทบญัญัติใหว้าระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

                                                           
1 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 182 เม่ือวนัที่ 11 กมุภาพนัธ ์2565 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการประกาศเงนิปันผลส าหรับปี 2564  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล จากผลการด าเนินงานของบรษัิทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฏวา่บรษัิทมีก าไรสทุธิจาก

งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจ านวน 3,794 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรสทุธิต่อหุน้ 12.73 บาท เนื่องจากบริษัทไดท้ าการ

จัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจัดสรรก าไรสทุธิจาก         

ผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 เป็นทนุส ารองตามมาตรา 116 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ อีก  

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึง่อนมุตัิโดยที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 17 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ดงันี ้ 

“บริษัทจะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยรอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ในกรณีที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี 

คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ต  ่ากวา่ตามที่เห็นสมควรกบัสถานการณเ์ช่นนัน้ได”้ 

อนึ่ง บริษัทจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งก าหนดการจ่ายเงินปันผลใหต้อ้งจ่ายจากก าไรของบริษัทตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท  

บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 เพียงพอส าหรบัจดัสรรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ในการนี ้  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  182 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ 

การจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุน้ หรือเป็นเงิน 2,682 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 63 

ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม (เทียบกบัปี 2563 ในอตัรา 9 บาทต่อหุน้ หรือเป็นเงิน 2,682 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 73 

ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม) ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ.บรษัิทมหาชนฯ และตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 29  

เงินปันผลส าหรบัปี 2564 ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรของบริษัทที่ไดเ้สียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 

20 ดงันัน้ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิล  าเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากับจ านวนเงิน 

ปันผล คณู 20/80 ทัง้นีโ้ดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

บริษัทเสนอเรื่องดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบการจดัสรรก าไร  และทนุส ารอง รวมถึงเพื่อขออนมุตัิการประกาศ

จ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564  ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

ขอ้ 27 และ 29  

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรรบัทราบการจดัสรรก าไร เงินทนุส ารอง และอนมุตัิการประกาศจ่ายเงิน

ปันผลส าหรบัปี 2564 ในอตัรา 9.00 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 2,682 ลา้นบาท  

หากไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ในวนัที่ 8 เมษายน 2565 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายช่ือ 

ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล) ในการนี ้บริษัทจะแต่งตัง้ใหบ้ริษัทศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว 
          
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทบญัญัติใหว้าระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควร

เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดป้ฏิบตัิงานไดอ้ยา่งเหมาะสมครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้

ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้แก่  นางสาวศิริวรรณ  

นิตยด์  ารง ใบอนญุาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ใบอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นาง

สรนิดา  หิรญัประเสรฐิวฒุิ ใบอนญุาตเลขที่ 4799 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2565 โดยใหแ้ตล่ะคนมีอ านาจ

กระท าการไดโ้ดยล าพงั  

นางสาวศิริวรรณ นิตยด์  ารง เคยไดร้บัการแต่งตัง้และปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2561 - 2564 

หากไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2565 จะเป็นการปฏิบัติหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่หา้ ส  าหรบั

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยว์รเทพ เคยไดร้บัการแต่งตัง้และปฏิบัติหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีในปี 2555 – 2559 ส่วน 

นางสรินดา หิรญัประเสริฐวฒุิ เคยไดร้บัการแต่งตัง้และปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทหนึ่งปี ในปี 2560 ใน

บรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ไดร้ับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและ  

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทเป็นเวลาเจ็ดรอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรอืไม่ 

นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีดงักลา่วยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบรษัิทในประเทศไทยดว้ย และบรษัิท ส านกังาน 

อีวาย จ ากัด และผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้  

รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  

ชื่อ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที ่

อัตราส่วน
การถอืหุน้
ในบริษัท/
บริษัทยอ่ย 

ความสัมพนัธห์รือการมีสว่นได้เสียกับบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ยหรือฝ่ายบริหารหรือผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว 

1. นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง 5906 ไมม่ี ไมม่ี 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ 4377 ไมม่ี ไมม่ี 
3. นางสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุิ 4799 ไมม่ี ไมม่ี 

2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนอื่นของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ที่มีคณุสมบตัิเป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษัทเพื่อ

ปฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้ 

3) ให้ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ส าหรับปี 2565 จ านวนไม่เกิน 

3,950,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย) 

รายละเอียดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย ปรากฏในเอกสารประกอบพิจารณาวาระท่ี 4  
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บริษัทเสนอวาระนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 

2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทัง้นี ้ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 27 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 

2565 รายละเอียดตามที่คณะกรรมการน าเสนอขา้งตน้  

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทบญัญัติใหว้าระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล ตามที่มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 13 ก าหนดใหก้รรมการ

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด    

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหนง่ ไมอ่าจแบง่ไดพ้อดีหนึง่ในสามก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ใน

สาม ทัง้นี ้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัประจ าปีครัง้ที่ 29 มีจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1) นายชรนิทร ์สจัจญาณ 2) ดร. สภุคั ศิวะรกัษ์ และ 3) นายศิวะ มหาสนัทนะ  

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรเลอืกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1) นายชรินทร ์สจัจญาณ 2) ดร. สภุคั ศิวะรกัษ์ และ 3) นายศิวะ มหาสนัทนะ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิท

ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอแนะของของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณา

กลั่นกรองคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ืออยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ มีความเห็นวา่กรรมการทัง้สามท่าน เป็นผูท้ี่มี

ความรูค้วามสามารถ มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงสมควรไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระไม่ไดเ้ขา้ร่วมการพิจารณาในเรื่อง

ดงักลา่ว 

ขอ้มลูและประวตัิของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไป

อีกวาระหนึง่ รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5  

นอกจากนี ้บรษัิทขอเรยีนวา่ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง วนัท่ี 17 มกราคม 2565 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 29 นี ้แต่จนพน้ระยะเวลา

ดงักลา่วไมป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยรายใดเสนอบคุคลเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทบญัญัติใหว้าระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 12 ประกอบกบัขอ้ 27(1) 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง  และเพื่อความเหมาะสมต่อ 

การด าเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่

จ านวน 2 ทา่น ซึง่จะสง่ผลใหจ้ านวนกรรมการของบรษัิทเพิ่มจากในปัจจบุนั 10 ทา่น เป็น 12 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายออนเนอ่ แวน เดอ ไวเดอ  กรรมการอิสระ  

2. นายทินวรรธน ์มหธราดล     กรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอแนะของของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และมีความเหน็

ว่านายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ และนายทินวรรธน ์มหธราดล ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

และมีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการ และนายออนเนอ่ แวน เดอ ไวเดอ  มีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการ

อิสระ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้หลกัการ

ของบริษัท ซึ่งการแต่งตัง้กรรมการใหม่ครัง้นีจ้ะส่งผลใหบ้ริษัท มีจ านวนกรรมการรวมทัง้สิน้ 12 ท่าน ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ 4 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

ทัง้นี ้ขอ้มูลและประวตัิของ 1) นายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ และ 2) นายทินวรรธน ์มหธราดล หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ     

สรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ และขอ้มลูประกอบการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมทัง้คณุสมบตัิของกรรมการ

อิสระ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 และวาระท่ี 6  

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 1) นายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ เป็นกรรมการ

อิสระและนายทินวรรธน ์มหธราดล เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งจะสง่ผลใหจ้ านวนกรรมการของบริษัทเพิ่มจากในปัจจบุนั 

10 ทา่น เป็น 12 ทา่นตามที่เสนอ  

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทบญัญัติใหว้าระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 12 ประกอบกบัขอ้ 27(1) 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 15 ก าหนดใหก้รรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทอนัไดแ้ก่ เงินเดือน 

เงินรางวลั เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ โบนสัหรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุม

ผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 182 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบรษัิท

พิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนด

คา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ จากผลประกอบการของบรษัิท ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และการเปรยีบเทียบกบั

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการซึ่ง

ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แต่กรณี) รวมทัง้โบนสักรรมการ ประจ าปี 

2565 แก่กรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แต่กรณี) และโบนสั การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการใหป้ฏิบตัิตามหลกัการต่อไปนี ้นบัจากวนัที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป จนกว่าที่

ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) ภายใน

กรอบวงเงินเพื่อการนีไ้ม่เกิน 45 ลา้นบาทต่อปี (วงเงินเดิมไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี) โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณา

การจดัสรร  

โบนสักรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัโบนสัประจ าปีในจ านวนไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาท (วงเงินเดิมไม่เกิน 7 ลา้น

บาทตอ่ปี)  โดยคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรระหวา่งกนัเอง 

สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ  ของกรรมการ    ไมม่ี   

เจา้หนา้ที่หรอืพนกังานของบรษัิทซึง่ไดร้บัเงินคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นใดในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ที่หรอืพนกังานของ

บรษัิทหากไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการสามารถรบัคา่ตอบแทนกรรมการหรอืโบนสักรรมการไดด้ว้ย 

รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชมุ ส าหรบัแต่ละต าแหนง่และคณะกรรมการ ปรากฏใน

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7  

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม ทัง้นี ้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 15 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

(คณะกรรมการบรษัิทไมไ่ดเ้สนอเรือ่งอื่นๆ) 

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

ครัง้ที่ 29 และมีสทิธิรบัเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม  เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ

ค าถามลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัท่ี 17 มกราคม 2565 รวมเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน 17 วนั อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือส่ง

ค าถามในช่วงเวลาดงักลา่ว 

บริษัทไดจ้ัดส่งรายงานประจ าปี 2564  ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) มาพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้บริษัท

ขอใหผู้ถื้อหุน้ดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 โดยการสแกนคิวอารโ์คด้ (QR Code) หรือสามารถดาวนโ์หลดรายงาน

ประจ าปี 2564 รวมทัง้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืเชิญประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมทัง้

ขอ้ปฏิบตัิการประชมุเพื่อมาตรการความปลอดภยัภายใตส้ถานการณโ์รคโควิด-19 ไดจ้ากทางเว็บไซตข์องบรษัิท 
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เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้นบริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 29 รวมถึงการเปลีย่นแปลงวนั เวลา สถานท่ีประชมุ รูปแบบการประชมุ และ

การด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นหรือเหมาะสม จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ติดตามขอ้มลูเก่ียวกบัการประชุมและขอ้ปฏิบตัิการประชุม

เพื่อมาตรการความปลอดภยัภายใตส้ถานการณโ์รคโควิด-19 ฉบบัลา่สดุที่บรษัิทเผยแพรก่บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทยหรือทางเว็บไซตข์องบริษัท (https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings) โดย

หากมีการเปลีย่นแปลง บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นผูถื้อหุน้ทราบตอ่ไป 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                 โดยค าสั่งคณะกรรมการบรษัิท 
              บรษัิท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 

- ลายมือช่ือ – 
                    (นางภชัฎา หมื่นทอง) 

          เลขานกุารบรษัิท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings


 

8 
 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่1 และ 2 

9 
 

 

 

 

QR Code 

56-1 One Report 2564 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

และ 

รายงานทางการเงิน ประจ าปี 2564  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 
 

 
 

 
 

หรือ https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/one-reports 

 
 
 
 
 
 
 

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/one-reports
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณท์ างานของผู้สอบบัญชีที่ไดรั้บการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 

1) ชื่อ - สกุล           : นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง  

 อาย ุ           : 46 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5906 

ต าแหน่งปัจจุบนั           : หุน้สว่นบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

บริษัท           : บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน            : เมษายน 2539 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม       :   -   ปรญิญาตรทีางบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
                                                  -   ปรญิญาโททางบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประสบการณท์ างาน            :    -   มีประสบการณก์ารท างานรว่มกบัส านกังาน ฯ มาเป็นเวลาประมาณ 26 ปี และ

ด ารงต าแหนง่เป็นหุน้สว่นส านกังาน ฯ เป็นเวลาประมาณ 7 ปี  คณุศิรวิรรณ เป็น
ผูค้วบคมุงานสอบบญัชีของบรษัิทขนาดใหญ่จ านวนมาก และมีประสบการณใ์น
การใหบ้รกิารครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบรษัิทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ ้นส่วน
อิเล็คโทรนิค กลุม่อตุสาหกรรมรถยนตแ์ละชิน้สว่น ธุรกิจจดัจ าหน่าย และธุรกิจ
บรกิาร 

                 -  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีความสมัพนัธ์หรือความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการ
และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงนิของ บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) : 
- ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2561 - 2564) 

    
  สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท ฯ  : 

  -ไมม่ี-  
 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกหนือจากการใหบ้ริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง้อันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไมม่ี-  

  เบอรโ์ทรศัพทแ์ละอีเมลท์ี่สามารถติดตอ่ได้   
อีเมล ์ :  Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com 

  โทรศัพท ์ :   0 - 2264 - 9090 
  โทรสาร  :  0 - 2264 - 0789 - 90 
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2) ชื่อ - สกุล           : นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ  

 อาย ุ           : 53 ปี  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4377 

ต าแหน่งปัจจุบนั           : หุน้สว่นบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

บริษัท           : บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน            : ธนัวาคม 2533 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม       :   -   ปรญิญาตรทีางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
        -   ปรญิญาโททางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ประสบการณท์ างาน            :   -  มีประสบการณก์ารท างานร่วมกับส านกังาน ฯ มาเป็นเวลาประมาณ 31 ปี และ
ด า รงต าแหน่ง เ ป็นหุ้นส่วนของส านักงาน  ฯ  เ ป็น เวลาประมาณ 19 ปี    
คุณกมลทิพย ์มีประสบการณก์ารเป็นผู้สอบบญัชี ณ ส านกังาน EY-San Jose 
ประเทศสหรฐัอเมริกา 18 เดือน และมีประสบการณใ์นการใหบ้ริการครอบคลมุ
ธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเช่ียวชาญใน
ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละชิน้สว่น 
กลุ่มเทคโนโลยีและชิ ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 

               - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีความสมัพนัธ์หรือความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการ
และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

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

  สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท ฯ  : 
  -ไมม่ี-  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกหนือจากการใหบ้ริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้อันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไมม่ี-  

  เบอรโ์ทรศัพทแ์ละอีเมลท์ี่สามารถติดตอ่ได้   
อีเมล ์ :  Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com 

  โทรศัพท ์ :   0 - 2264 - 9090 
  โทรสาร  :  0 - 2264 - 0789 - 90 
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3) ชื่อ - สกุล           : นางสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุิ   

 อาย ุ           : 49 ปี   

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4799  

ต าแหน่งปัจจุบนั           : หุน้สว่นบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั   

บริษัท           : บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน            : มิถนุายน 2536 - ปัจจบุนั 

การศึกษาและการอบรม       :   -  ปรญิญาตรทีางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
                                                  -  ปรญิญาโททางบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
ประสบการณท์ างาน            :   -  มีประสบการณก์ารท างานรว่มกบัส านกังาน ฯ มาเป็นเวลาประมาณ 29 ปี และ

ด ารงต าแหน่ง เป็นหุน้สว่นของส านกังาน ฯ  เป็นเวลาประมาณ 10 ปี คณุสรินดา 
เป็นผูค้วบคมุงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากและมีประสบการณ์
ในการใหบ้ริการครอบคลมุธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบรษัิทตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ั่วโลก  มี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค และ
กลุม่ชิน้สว่นอิเลค็โทรนิค ธุรกิจจดัจ าหนา่ย ธุรกิจก่อสรา้ง และธุรกิจบรกิาร 

               -  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   ไม่มีความสมัพนัธห์รือความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท ฯ หรอืบรษัิทในเครอืรวมถึงคณะกรรรมการและ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

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

    
  สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท ฯ  : 

  -ไมม่ี-  
 

 การมีส่วนได้เสียอื่นนอกหนือจากการใหบ้ริการสอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้อันมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ   :                                                                                                                                                                                
  -ไมม่ี-  

  เบอรโ์ทรศัพทแ์ละอีเมลท์ี่สามารถติดตอ่ได้   
อีเมล ์ :  Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com 

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

 
 
 

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

 ค่าสอบบัญชี/บริษัท 

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เชน่ คา่พาหนะเดนิทาง) 

ปี 2564 (บาท) 

(จ่ายจริง) 

ปี 2565 (บาท) 

(ประมาณการ) 

1.  บมจ. ปนูซีเมนตน์ครหลวง 4,150,000 3,950,000 
2.  บจก. นครหลวงคอนกรตี 760,000 760,000 
3.  บจก. คอนวดู 630,000 630,000 
4.  บจก. สยามซิตี ้พาวเวอร ์ 300,000 300,000 
5.  บจก. อินทรซีุปเปอรบ์ลอ๊ก 440,000 440,000 
6.  บจก. อินทร ีอีโคไซเคิล  550,000 550,000 

7.  บจก. อินทรดีิจิตอล 500,000 500,000 
8.  บจก. ปนูซีเมนต ์ตราลกูโลก 150,000 70,000 
9.  บจก. สยาม ซติี ้ซีเมนต ์ เทรดดิง้ 430,000 430,000 
10.  บจก. พีทีคอนวดู อินโดเซีย จ ากดั (ถือหุน้โดยบจก. คอนวดู ) 1 735,900           724,890 
11.  บจก. สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(บงัคลาเทศ) 2 365,911 752,675 
12.  บจก. สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(ลงักา) และบรษัิทยอ่ยในประเทศศรลีงักา 3 756,739 843,307 
13.  บจก. สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(เวยีดนาม) และบรษัิทยอ่ยในประเทศเวียดนาม 4 2,196,088 2,595,250 

 รวมจา่ย 11,964,638 12,546,122 

คา่ตอบแทนอื่น (non-auditing fee) นอกจากคา่สอบบญัชี ปี 2564 ส  าหรบั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เทา่กบั 
882,762 บาท 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบับรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศตามหมายเหตขุอ้ 1 – 4 นัน้ จ่ายตามอตัราและวนัเวลาที่ไดต้กลง
กบัผูส้อบบญัชี จ านวนเงินส าหรบัปี 2565 ที่ระบขุา้งตน้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 และอาจ
มีการเปลีย่นแปลงไดเ้นื่องจากอยูร่ะหวา่งการเจรจา 

คา่สอบบญัชีปี 2565 ของบรษัิทยอ่ยอาจเปลีย่นแปลงตามปรมิาณงานท่ีเกิดขึน้จรงิระหวา่งปี 

ทัง้นี ้ตามกฎหมาย ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไมต่อ้งอนมุตัิคา่สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ย ขอ้มลูเก่ียวกบัค่าสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยขา้งตน้ เป็นเพียงการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเทา่นัน้    
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก กลั่นกรอง และคดัสรรบคุคลที่มี

คณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม มีความรูค้วามเช่ียวชาญและประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท มี

ความเขา้ใจธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทัง้ใช ้Board Skill Matrix เป็นส่วนประกอบในการพิจารณา และมอบหมายใหบ้ริษัทที่

ปรกึษาดา้นการสรรหา ท าการคดัเลือกคณุสมบตัิของผูท้รงคณุวตุิทัง้ในและต่างประเทศ ตามคณุสมบตัิที่คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูก้  าหนดและสมัภาษณแ์ละคดัเลือกอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจ

ว่าผูท้รงคุณวุฒินัน้มีความรู ้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทอีกทั้งมี

คุณสมบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ี

การแกไ้ขเพิ่มเติม) แลว้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัเป็น

รายบคุคล เพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และเสนอความเห็นต่อผูถื้อ

หุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นรายบคุคล พรอ้มขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการ

ตดัสนิใจ  

กรณีเป็นการแต่งตัง้กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะน าคณุสมบตัิกรรมการอิสระของ

บริษัท ซึ่งเป็นไปตาม ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

กรรมการแตล่ะรายตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้เกินกึ่งหนึ่งของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

อนึง่คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง วนัท่ี 17 มกราคม 2565 บรษัิทได้

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 29 นี ้

แตจ่นพน้ระยะเวลาดงักลา่วไมป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยรายใดเสนอบคุคลเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
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ข้อมูลประวัติของผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเพือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ  

1) ช่ือ                                 นายชรนิทร ์สจัจญาณ            
อายุ     56 ปี 

ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้  กรรมการอสิระ  
ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอสิระ  
     กรรมการตรวจสอบ  
     ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
วุฒกิารศกึษา  ปรญิญาตร:ี  นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรกฎหมายธรุกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาโท:            -    หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรบัผูบ้รหิาร) สถาบนับณัฑิต    
               บรหิารธรุกิจศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต (นกัเรยีนทนุในโครงการ Fulbright Scholarship) 
มหาวิทยาลยัคอรเ์นล สหรฐัอเมรกิา 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  5 ปี 11 เดือน (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2559) 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564  การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 6/6 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
     การประชมุคณะกรรมการธรรมาภบิาล จ านวน 2/2 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั  ไม่มี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีมี่สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนัไม่มีการด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย) 
มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ ผลิต

และจ าหน่ายปนูซเีมนตแ์ละวสัดกุอ่สรา้ง เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั         กรรมการธรรมาภิบาล 
เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
พ.ค. 2560 –พ.ค. 2561    กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง  

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ๆ จ านวน 3 บริษัท) 
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ บรษัิท ท่ีแห่งนี ้จ  ากดั/ ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ บรษัิท คราฟตแ์บรนดช์ิฟ จ ากดั/ บรกิารออกแบบ

แบรนดส์ินคา้ 
2554 - ปัจจบุนั หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั/ บรกิาร

ทางกฎหมาย  
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2) ชื่อ     ดร. สภุคั ศวิะรกัษ์ 
อายุ     65 ปี 

ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง  กรรมการ  
ต าแหน่งปัจจุบัน    กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล  
วุฒกิารศกึษา  ปรญิญาตรี :  เศรษฐศาสตร ์และวรรณคดีภาษาองักฤษ    
     Georgetown University สหรฐัอเมรกิา 
   ปรญิญาโท :  ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts สหรฐัอเมรกิา 
   ปรญิญาเอก: เศรษฐศาสตร ์University of Pennsylvania สหรฐัอเมรกิา 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  1 ปี (รบัต  าแหน่งเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564) 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 4/4 
     การประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ านวน 1/1 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  ไม่มี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนกั์บบริษัท ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 4 บริษัท)  
มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั กรรมการธรรมาภิบาล บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 

ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสรา้ง มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรหิารความเส่ียง 
บรษิัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)/ประกนัชีวติ 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)/ใหบ้รกิารทาง
การแพทย ์

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท สมิตเิวช จ ากดั (มหาชน)/ใหบ้รกิารทางการแพทย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความ

เส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บรษิัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน)/เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 1 บริษัท) 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง 

และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการประจ าประเทศไทย กลุ่มบรษิัท จารด์ีน แมธทีสนั/กลุ่มบรษิัท (ท่ีปรกึษาทางธุรกิจ) 
2559 – 2561 กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ และอนกุรรมการ

บรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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3) ช่ือ     นายศิวะ มหาสนัทนะ 
อายุ     60 ปี 
ประเภทของกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้  กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วุฒกิารศกึษา  ปรญิญาตร ี:  วิศวกรรมเครือ่งกล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาโท :  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินและการลงทนุ (นกัเรยีนดีเด่น)  
มหาวิทยาลยั จอรช์ วอชิงตนั สหรฐัอเมรกิา 

ประกาศนียบตัร: หลกัสตูรการบรหิารการจดัการขัน้สงู ฮารว์ารด์ บซิเินส สคลู สหรฐัอเมรกิา 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี (รบัต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2559) 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2564  การประชมุคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 6/6 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั  216,926  หุน้ (รอ้ยละ 0.0728 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีมี่สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ
บริษัท 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทยจ านวน 1 บริษัท)  
มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั สมาชิกคณะเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

กลุ่ม 
บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลิตและจ าหน่ายปนูซเีมนตแ์ละวสัดกุ่อสรา้ง 

เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2559 - ปัจจบุนั   กรรมการ บรษัิท ลานนา รซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน)/ผลติและจ าหน่าย
ถ่านหิน 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ๆ จ านวน 4 บริษัท) 
พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ  

และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
บรษัิท สยามซติี ้พาวเวอร ์จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิตไฟฟ้าจากลม
รอ้นทิง้ 

มี.ค. 2559 – ม.ีค. 2560      ประธานกรรมการ 
เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั         กรรมการ บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิต

ปนูซเีมนต ์(จดทะเบยีนในประเทศเวียดนาม) 
มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต ์เทรดดิง้ จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ขาย

ปนูซเีมนตแ์ละวตัถดุิบผลติปนูซเีมนต ์
ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท นครหลวงคอนกรตี จ ากดั (บรษัิทย่อย)/คอนกรตี

ผสมเสรจ็และหินทราย ก.พ. 2558 – ก.ค. 2560      ประธานกรรมการ 
มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท อินทร ีดิจิตอล จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ใหบ้รกิารดา้นเทคนิค

การจดัการและพฒันาระบบขอ้มลู 
ก.ย. 2562 – พ.ย. 2564         ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษัิท ปนูซเีมนต ์ตราลกูโลก จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิต

ปนูซเีมนต ์พ.ค. 2559 – พ.ย. 2564                 ประธานกรรมการ 
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ก.พ. 2558 – ก.พ. 2563          นายกสมาคม สมาคมอตุสาหกรรมปนูซเีมนตไ์ทย 
มี.ค. 2559 – เม.ย. 2563          ประธานกรรมการ บรษัิท อินทร ีซปุเปอรบ์ล๊อก จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิตภณัฑ์

คอนกรตีมวลเบา 
ก.พ. 2558 – เม.ย. 2563          ประธานกรรมการ บรษัิท คอนวดู จ ากดั (บรษัิทยอ่ย)/ผลิตและจ าหน่ายวสัดุ

ตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม 
เม.ย. 2558 – เม.ย. 2563     President Commissioner บรษัิท พีที คอนวดู อินโดนีเซยี จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิตและ

จ าหน่ายวสัดตุกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (จด
ทะเบยีนในประเทศอินโดนีเซยี) 

พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562      กรรมการ บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต ์(บงักลาเทศ) จ ากดั (บรษัิทยอ่ย)/ผลิต
ปนูซเีมนต ์(จดทะเบยีนในประเทศบงักลาเทศ) 

มี.ค. 2559 – พ.ค. 2562     ประธานกรรมการ บรษัิท อินทร ีอีโคไซเคลิ จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ก าจดักาก
อตุสาหกรรมและจ าหน่ายเชือ้เพลงิและวสัดทุดแทนและบรกิาร
ท าความสะอาดส าหรบัอตุสาหกรรม 

ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562      กรรมการ บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต ์(ลงักา) จ ากดั (บรษัิทย่อย)/ผลิต
ปนูซเีมนต ์(จดทะเบยีนในประเทศศรลีงักา) 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า นายทินวรรธน ์มหธราดล มีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการ
ของบรษัิท สว่นนายออนเนอ่ แวน เดอ ไวเดอ มีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้มีคณุสมบตัิครบถว้นตามคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศส านกังาน
กรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และตามคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
ของบรษัิทซึง่ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 
“กรรมการอิสระ” ของบริษัทตอ้งมีคุณสมบตัิ ตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละศนูยจ์ดุหา้ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
(ขอ้นีเ้ขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดของหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง) 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่ไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา คูส่มรส พี่
นอ้ง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มี
นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการ
แตง่ตัง้  

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอื
ใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ
คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรือตัง้แตย่ี่สิบลา้น
บาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าหลกัเกณฑใ์นการท ารายการเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย ให ้เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิทหรือบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

ชื่อ   นายออนเนอ่ แวน เดอ ไวเดอ 
อาย ุ   58 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการอิสระ  
ที่เสนอแตง่ตั้ง             
วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตร ี: บรหิารธุรกิจและการจดัการทั่วไป  
   The Hague University, เนเธอรแ์ลนด ์
   ปรญิญาโท : บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  

 University of Bradford, สหราชอาณาจกัร  

ประกาศนียบตัร: หลกัสตูรการบรหิารการจดัการขัน้สงู ฮารว์ารด์, 2008 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  ไมม่ี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชนกั์บบริษัท 

ด ารงต  าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิารของ บรษิัท 
ซีอารเ์อช จ ากดั (มหาชน) ซึง่มีบรษิัทในเครือเป็นคูค่า้ตาม
ธุรกิจปกตขิองบรษิัทย่อยของบรษิัท 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่และประสบการณท์ างาน  

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทยจ านวน 0 บริษัท)  
บริษัทอืน่ๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ๆ จ านวน 1 บริษัท) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร, วสัดุ

ก่อสรา้ง ภาคพืน้ยโุรป 
บรษัิท ซีอารเ์อช จ ากดั (มหาชน)/ วสัดกุ่อสรา้ง 

2558 - 2560 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ  ดงัโกที อินดสัทร ีลมิิเต็ด/ กลุม่บรษัิทขา้มชาต ิ

2556 - 2558  ผูจ้ดัการพืน้ท่ี อินเดีย  โฮลซิม เอจี, อินเดยี/ วสัดกุ่อสรา้ง 

2552 - 2556  กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร อมับจูา ซเีมนต ์ลมิิเตด็/ ผลติและจ าหนา่ยปนูซเีมนต ์

2551 - 2552  ผูอ้  านวยการอาวโุส โฮลซิม เอจี, สวิตเซอรแ์ลนด ์วสัดกุ่อสรา้ง 

2549 - 2551 ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงิน เอซีซี ลมิเิต็ด, อินเดีย/ ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต ์

2548 - 2549 กรรมการ และผูจ้ดัการทั่วไป โฮลซิม อินเวสเมนต ์อินเดีย/ บรษัิทเพื่อการลงทนุ 

2544 - 2547  ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงิน โฮลซิม อินโดนีเซีย/ วสัดกุ่อสรา้ง 

2542 - 2544 กรรมการและผูจ้ดัการแผนธุรกิจ  โฮลซิม ออสเตรเลยี/ วสัดกุ่อสรา้ง 

2539 - 2542 ผูจ้ดัการภาษีระหวา่งประเทศ โฮลซิม เอจี, สวิตเซอรแ์ลนด/์ วสัดกุ่อสรา้ง 

2534 - 2539 ผูจ้ดัการทั่วไป โฮลซิม เอ็นแอล, เนเธอรแ์ลนด ์วสัดกุ่อสรา้ง 

2532 - 2534 ผูจ้ดัการดา้นบญัชี ทีเอ็มเอฟ กรุป๊, เนเธอรแ์ลนด/์ บรกิารดา้นการบรหิาร
จดัการในสว่นส าคญั 
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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

ชื่อ   นายทินวรรธน ์มหธราดล   
อาย ุ   63 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแตง่ตั้ง             
วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตร ี: นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
   ปรญิญาโท : บรหิารธุรกิจ Ball State University, USA   
ประวตัิการอบรม Certificate of Pacific Rim Banker Program: University of Washington, USA  
   หลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD): 

- Director Certification Program, รุน่ท่ี 205/2557 
- Risk Management Committee Program (RMP), รุน่ท่ี 6/2558 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  ไมม่ี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนกั์บบริษัท 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่และประสบการณท์ างาน 5 ปี ยอ้นหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 2 บริษัท)  
2558 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิัท อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)/ พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
2557- ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ศรีวชิยัเวชวิวฒัน ์จ ากดั (มหาชน)/ โรงพยาบาล 
บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 14 บริษัท) 
2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ซี.เค.อาร ์จ ากดั/ บรษิัทเพ่ือการลงทนุ 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท เอ็กซค์ลซูีฟ ซีเนียร ์แคร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั/ สถานฟ้ืนฟสูขุภาพผูส้งูอายุ 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ไทยล าเลียง จ ากดั/ การจดัการหลกัทรพัยก์ารลงทนุ 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ไทยแปง้มนัผลิตกรรม จ ากดั/ การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ไซเบอร ์เวนเจอร ์จ ากดั/ บริษัทเพ่ือการลงทนุ 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท วลิล่าเทวา รีสอรท์แอนดโ์ฮเทล จ ากดั/ บรกิารท่ีพกั 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท นรา 12  จ ากดั/ การซือ้และการขายอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท รตันรกัษ ์จ ากดั/ บรษิัทเพ่ือการลงทนุ 

2560 - 2564 กรรมการ บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั (บรษิัทย่อย)/ผลิตปนูซีเมนต ์                     
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท บีบีทีวี เอ็คควติี ้จ ากดั/ ใหเ้ช่าอาคารส านกังาน 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท ซนัไรส ์อีควิตี ้จ  ากดั/ บรษิัทเพ่ือการลงทนุ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ BBTV Bond Street Building Company Limited/ ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ BBTV Alliance Company Limited/ บรษิัทเพ่ือการลงทนุ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ BBTV International Holding Company Limited/ บรษิัทเพ่ือการลงทนุ 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท มหธราดล จ ากดั/ การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม 

ส าหรับแต่ละต าแหน่งและคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งมี
หลักเกณฑเ์รื่องความสอดคลอ้งกับผลประกอบการของบริษัท  หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ง
คา่ตอบแทนดงักลา่วอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัตลาดและอตสุาหกรรมเดียวกนั คณะกรรมการบรษัิทจงึเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 ซึ่งประกอบดว้ย ค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน และ/หรอื คา่เบีย้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) รวมทัง้โบนสักรรมการ ประจ าปี 2565 แก่กรรมการบรษัิท ภายใตห้ลกัเกณฑต์อ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดือน และ/หรอื คา่เบีย้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) และโบนสั การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการให้
ปฏิบตัิตามหลกัการตอ่ไปนี ้นบัจากวนัที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป จนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 

คา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทจะไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน และ/หรอื คา่เบีย้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) ภายในกรอบวงเงินเพ่ือการนี้
ไมเ่กิน 45 ลา้นบาทตอ่ปี (วงเงินเดิมไมเ่กิน 30 ลา้นบาทตอ่ปี) โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาการจดัสรร และขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้มอบ
อ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทสามารถปรบัคา่ตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นวา่มีความจ าเป็นในการปรบัคณะกรรมการชดุย่อย
ตอ่ไปในอนาคต ทัง้นีจ้  านวนคา่ตอบแทนกรรมการรวมจะตอ้งไมเ่กินวงเงินที่อนมุตัิไวจ้  านวน 45 ลา้นบาทตอ่ปี 

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัโบนัสประจ าปีในจ านวนไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาท (วงเงินเดิมไม่เกิน 7 ลา้นบาทต่อปี)  โดย
คณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรระหวา่งกนัเอง 

สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ  ของกรรมการ    ไมมี่   

ทัง้นีค้า่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทในปี 2564 ที่ผ่านมารวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ  24.2 ลา้นบาท  และโบนสัประจ าปีเป็นเงิน
ประมาณ 2.7 ลา้นบาท ซึง่ไมเ่กินวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 28 เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2564 จ  านวน 30 ลา้นบาทตอ่
ปี และโบนสัประจ าปีจ  านวน 7 ลา้นบาทตอ่ปีตามล าดบั 
รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย และโบนสักรรมการประจ าปี 2565 มีดงันี*้ 

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

คณะกรรมการบรษัิท  (ไมมี่) 
- ประธานกรรมการ 200,000  
- กรรมการ 100,000  

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

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

โบนสักรรมการ คณะกรรมการบรษัิทจะไดร้บัโบนสัประจ าปีในจ านวนไมเ่กินปีละ 15 ลา้นบาท 
โดยคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรระหวา่งกนัเอง 

*คา่ตอบแทนกรรมการตามต าแหน่ง ในตารางขา้งตน้ เป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 คณะกรรมการบรษัิทอาจพิจารณาปรบัคณะกรรมการชดุย่อย
ตอ่ไปในอนาคต ทัง้นีจ้  านวนคา่ตอบแทนกรรมการรวมของปี 2565 จะตอ้งไมเ่กินวงเงินที่ขออนมุตัิไวค้ือจ านวน 45 ลา้นบาทตอ่ปี  
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ข้อบังคับของบริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

ขอ้ 12. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมี หรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น 
ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 13. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการขณะนัน้พน้จาก
ต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดีหนึ่งในสามก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่
ใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 หลงัจากวนัที่ขอ้บงัคบัฉบบันี ้มีผลใชบ้งัคบั การพน้จากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในปีที่หนึ่ง 
และปีที่สอง ใหใ้ช้วิธีการฉลาก ส่วนในปีต่อๆ ไป ใหก้รรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผูพ้น้จาก
ต าแหนง่ 

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ดว้ยเหตดุงักลา่ว อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้รบัต าแหนง่อีกก็ได ้

ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทอนัไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่ง
อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได ้

 ความในวรรคหนึง่ขา้งตน้ ไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งบรษัิท 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 21. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากนีใ้หเ้รยีกวา่ การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดต้ามที่เห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ช่ือกนัหรือ ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบ
หา้วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที่
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คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้
ซึง่มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 24 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผิดชอบ
ชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 22. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลาและระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว (ถา้มี) และรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง
ตามที่เห็นสมควร หนงัสือนดัประชุมจะตอ้งสง่ไปยงัผูถื้อหุน้และนายทะเบียนตามบทบญัญัติของกฎหมายวา่
ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั พรอ้มทัง้เอกสารที่เก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  และจะตอ้งโฆษณาใน
หนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั 

 หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งท าขึน้เป็นภาษาไทย พรอ้มค าแปลภาษาองักฤษ 

ขอ้ 23. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทนกนัก็ได ้โดย
ท าเป็นหนงัสือตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และใหผู้ร้บัมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่ง
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 24. ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน หรือ
อย่างนอ้ยกึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แต่ว่าจ านวนใดนอ้ยกว่า โดยตอ้งถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีออกแลว้ทัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้หนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชุมไม่ครบองคป์ระชุม หากการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหก้ารประชุมเป็นอนั
ระงบัไป  ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละใหส้ง่
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนการประชมุ ในการประชุมครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะตอ้ง
ครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 25. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรอืมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็น
ประธานในที่ประชมุ 

ขอ้ 26. ประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทวา่ดว้ยการประชมุ 
ในการนีต้อ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แตท่ี่
ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุ 
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ขอ้ 27. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุน้แต่
ละหุน้นบัเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้มติจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยหุน้แตล่ะหุน้นบัเป็นคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง 

 (ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
 (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทมหาชนหรอืบรษัิทเอกชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 
 (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
 (จ) การเพิ่มทนุหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กู ้
 (ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

  ทัง้นี ้ในกรณีของขอ้ 27 (2) ของขอ้บงัคบัฉบบันี ้ใหด้  าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ เก่ียวกบังานท่ีไดก้ระท าในระหวา่งรอบปีที่ผา่นมา 
 (2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรบัรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรก าไรและเงินทนุส ารอง 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ตอ้งออกไปตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
 (5) เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
 (6) ปรกึษากิจการอื่น ๆ  

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 29. หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิ
ใหแ้บง่เงินปันผล 

 เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์
ดว้ย
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ข้ันตอนการประชุม มาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณโ์รคโควิด-19  
วธิีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บรษิัทเปิดรบัลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์
มารค์ กรุงเทพ ฯ เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวทิ กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน โดย
ย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเขา้ประชมุดงัตอ่ไปนี ้ตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัท ณ จดุลงทะเบียน  
1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง กรุณาแสดง/มอบเอกสารดงัต่อไปนีต้่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนเพ่ือลงทะเบียน
ก่อนเขา้รว่มประชมุ 
1.1) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

บุคคลธรรมดาทีม่ีสัญชาติไทย บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ 

1. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
2. บตัรขา้ราชการ หรือ 
3. บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ หรือ 
4. ใบอนญุาตขบัข่ี 
ซึง่เอกสารดงักล่าวยงัไม่หมดอายุ 

หนงัสือเดนิทาง ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 

1.2) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล (โดยกรรมการผูมี้อ  านาจ) 

นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

1. หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล มีอายไุม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 

2. บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีเขา้ประชมุดว้ย
ตนเอง ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 

1. หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล มีอายไุม่เกิน 1 ปี ซึง่แสดง
รายละเอียดช่ือนิตบิคุคล ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ และ
ข้อความท่ีแสดงว่า กรรมการท่ีเข้าประชุมด้วย
ตนเองเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลล 
และ 

2. บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีเขา้ประชุม
ดว้ยตนเอง ซึง่ยงัไม่หมดอาย ุ

2) กรณีแต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะ 
2.1) หากผู้ถือหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน กรุณาท าหนังสือมอบ
 ฉันทะตามแบบท่ีส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และแสดง/มอบเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าท่ีของ
 บรษิัท ณ จดุลงทะเบียน เพ่ือลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ  

2.1.1) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา:  
ก) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขับข่ี 

หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผูถื้อหุน้ ซึง่ยงัไม่หมดอายุ และ 
ข) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขับข่ี 

หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 
2.1.2) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิตบิคุคล:  

ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : หนงัสือรบัรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ 
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กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : หนงัสือรบัรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียด
ช่ือนิติบุคคล ท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ และขอ้ความท่ีแสดงว่า กรรมการท่ีเข้าประชุมดว้ยตนเองเป็นผูมี้อ  านาจ
กระท าการแทนนิตบิคุคล 

ข) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับข่ีของ  
ผูถื้อหุน้ หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ยงัไม่หมดอายุ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้มี้
อ  านาจลงนามของนิตบิคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
ทัง้นี ้กรณีท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบนัต่างประเทศ และแตง่ตัง้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเป็น 
Custodian รบัฝากและดแูลหุน้ ไม่ตอ้งใชเ้อกสารตาม 2.1.2 ก) และ ข)  แตต่อ้งมีเอกสารเพิ่มเตมิ ไดแ้ก่ หนงัสือยืนยนัว่า
ผูล้งนามรบัมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian บรษัิท ขอสงวนสิทธ์ิในการขอเอกสารเพ่ิมเติมใด ๆ ตามท่ี
เหน็สมควร 
2.1.3) เพ่ือสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านใชส้ิทธิในการเขา้ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ แมก้รณีผูถื้อหุน้ติดภาระกิจ

อ่ืน โดยบริษัทแนะน าใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะและส่งใหเ้ลขานกุารบริษัทล่วงหนา้
ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2565 

2.2) ส าเนาเอกสารทุกฉบับ จะตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้าโดยผู้ถือหุน้ และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึน้ใน
 ตา่งประเทศ ตอ้งมีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
2.3) หนงัสือมอบฉนัทะทกุฉบบั จะตอ้งตดิอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท 
2.4) เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของท่าน บริษัทไดจ้ัดหนังสือมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุน้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วนัท่ี 2 
กมุภาพนัธ ์2550 ก าหนดไว ้3 แบบ คือ 
แบบ ก.  เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซอ้น เป็นการมอบฉันทะใหผู้้ร ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ไดท้กุประการตามที่สมควร 
แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายละเอียดการมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉันทะ) สามารถเลือกระบุ

ใหผู้้ร ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ (ผู้มอบฉันทะ) ไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร หรือระบุใหผู้ร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉันทะ) ก าหนดแยกเป็นแต่ละ
รายการอย่างชดัเจน 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 
ทา่นผูถื้อหุน้สามารถใชห้นงัสือมอบอ านาจ แบบ ข. ท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีห้รืออาจสั่งพิมพห์นงัสือมอบ
อ านาจ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซตข์องบรษิัทท่ี 
https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings?year=2022 

2.5) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยข้อมูลสังเขปของ
 กรรมการอิสระปรากฏใน “ขอ้มลูสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม”  

 
มาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณโ์รคโควิด-19 ตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง
สาธารณสุข 

1. มาตรการท่ัวไป : สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา ตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายและติดสติก๊เกอรก์รณีผ่านการตรวจ
คดักรอง ลงทะเบียนเช็คอินและเช็คเอาทผ์่านแพลตฟอรม์ไทยชนะ และลา้งมือใหส้ะอาดอย่างสม ่าเสมอหรือใชเ้จลแอลกอฮอล์ท่ี

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings?year=2022
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จดัเตรียมให ้บริษัทงดการจดับริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ เพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่เชือ้โรค โดยจะมีเฉพาะน า้ดื่มบรรจุขวด
ของทางโรงแรมจดัใหใ้นหอ้งประชมุเทา่นัน้ 

2. มาตรการเพื่อส่วนรวม : รกัษาระยะห่างทางสงัคม 1.5 เมตร และนั่งตามโต๊ะซึง่บริษัทออกหมายเลขใหเ้พ่ือการ
เก็บขอ้มลูผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทจ ากัดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมไวท่ี้ 100 ท่ีนั่ง จึงชอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และกรณีท่ีนั่งเตม็บรษิัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธการเขา้หอ้งประชมุ 

3. มาตรการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น : (1) สิทธิในการลงมติ – ผูถื้อหุน้ควรมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระและ
ลงคะแนนล่วงหนา้ ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข และส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงัเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย ์หรือทางอีเมล์ 
ล่วงหนา้ก่อนวันประชุม (2) สิทธิในการสอบถามเรื่องท่ีเก่ียวกับวาระ - ผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามใหแ้ก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชมุ ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ สามารถเขียนค าถามลงในกระดาษและมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ซึง่บรษิัทจะสรุปประเด็นค  าถาม
และค าตอบทัง้หมด ทัง้ท่ีผูถื้อหุน้ส่งมาล่วงหนา้และท่ีสอบถามในหอ้งประชุม และเผยแพร่ค  าถามและค าตอบดงักล่าว บนเว็บไซต์
ของบริษัทภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมเสร็จสิน้ พรอ้มกับรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุน้ ทัง้นี ้การพิจารณาตอบ
ค าถามในหอ้งประชมุและการด าเนินการประชมุ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานการประชมุอย่างสัน้กระชบัและลดความเส่ียงในการแพรเ่ชือ้โรค 
 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการความปลอดภยัภายใตส้ถานการณโ์รคโควิด-19 บริษัทจะแจง้ให้
ทราบทางหนา้เวปไซต ์https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings  
 
วธิกีารนับคะแนน 
หลักการ  :  หนึ่งหุน้หนึ่งเสียง 
เงือ่นไข 
ผูท่ี้มาประชมุดว้ยตนเอง 

• ตอ้งลงทะเบียนก่อนจงึลงคะแนนไดใ้นแตล่ะวาระการประชมุที่ยงัไม่ปิดรบัการลงคะแนน 
• ตอ้งย่ืนบัตรลงคะแนนก่อนมีการประกาศปิดรบับัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ  โดยย่ืนบัตรลงคะแนนใหต้รงวาระท่ี

ผูด้  าเนินการประชมุเรียกเก็บ 
• ส่งบัตรลงคะแนนประเภท  ไม่ เห็นด้วยและงดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นวาระเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการ  

(วาระที่ 5 และ 6) ใหส้่งบตัรลงคะแนนทกุประเภท 
ผูร้บัมอบฉนัทะ  

• กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ขอใหผู้ร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียง
เหมือนกบัผูท่ี้มาประชมุดว้ยตนเอง 

• กรณีผูม้อบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บรษิัทจะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนท่ีผูร้บั
มอบฉนัทะส่งใหบ้รษิัทตอนลงทะเบียน 

การนับและประกาศผลคะแนน  
• วาระท่ี 2, 3, 4, 5 และ 6 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
• วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพ่ือการรบัทราบ ซึง่ไม่มีการลงคะแนน 
• วาระที่ 7 ตอ้งผ่านมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุตามมาตรา 90 

แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 15 
• จ านวนคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย คือ จ านวนเสียงของผูม้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนหกัจ านวนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย  
• ประกาศผลคะแนนภายในวาระถัดไป และส าหรบัวาระท่ี 5 เรื่องเลือกตัง้กรรมการบริษัทจะประกาศผลคะแนนของ

กรรมการทกุคนพรอ้มกนัเม่ือนบัผลคะแนนส าหรบักรรมการทกุคนแลว้เสรจ็ 

 

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings
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ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถอืหุน้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 

ชื่อ  ดร.สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ 

อาย ุ  60 ปี 
ที่อยู ่  819/8 ซอยปรยิานนท ์1 ถนนสาธุประดิษฐ์ 57 บางโพงพาง  ยานนาวา กรุงเทพฯ                                    
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ  
ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอิสระและ 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตร ี:  สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและมีสทิธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 
   ปรญิญาโท :  สาขาวชิาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ปรญิญาเอก: สาขาการจดัการการสือ่สาร หลกัสตูรการจดัการดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดสุติ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  7 ปี (รบัต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2558) 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 6/6 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิด   ไมม่ี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่และประสบการณท์ างาน 5 ปี ยอ้นหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 3 บริษัท) 
มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ 
บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสรา้ง 

เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)/ทรพัยากร 
พลงังานและสาธารณปูโภค 

2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

บรษิัท นามยง เทอรม์ินลั จ ากดั (มหาชน)/ใหบ้รกิารทา่
เทียบเรือเพ่ือการส่งออก น าเขา้รถยนต ์และสินคา้ทั่วไป 

2547 – ปัจจบุนั                  กรรมการและกรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท เอ็นเอฟซี จ  ากดั (มหาชน)/ ผลิตปุ๋ ยเคมี 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 2 บริษัท) 
2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บรษิัท ซีพีเอ แอสโซซเิอทส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั/บญัชีและ

การตรวจสอบบญัชี 
มี.ค. 2556 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท เอเอ็มซีเมดคิอลเซน็เตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั/

จ าหน่ายเครื่องมืออปุกรณท์างการแพทย ์
ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบการพจิารณา 
ส่วนไดเ้สียในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท / บรษิัทย่อย / บรษิัทร่วม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน เป็นพนกังาน หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

* ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระการประชุมทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี้ 
 



 

31 
 

ชือ่                   นายชรนิทร ์สจัจญาณ            
อาย ุ  56 ปี 

ที่อยู ่  134/212 ซอยสขุมุวิท 55  (ทองหลอ่) ถนนสขุมุวิท คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ                  
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ  

   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตร:ี  นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท:  -    หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรบัผูบ้รหิาร) สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ 
      ศศินทร ์แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- นิติศาสตรมหาบณัฑติ (นกัเรยีนทนุในโครงการ Fulbright 
Scholarship) มหาวิทยาลยัคอรเ์นล สหรฐัอเมรกิา 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี 11 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2559) 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564  การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 6/6 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
     การประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ านวน 2/2 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท      ไมม่ี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันไม่มีการด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย) 
มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ ผลิตและ

จ าหน่ายปนูซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสรา้ง เม.ย. 2563 – ปัจจุบนั         กรรมการธรรมาภิบาล 
เม.ย. 2559 - ปัจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561 กรรมการธรรมภิบาลและความเส่ียง  

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 3 บริษัท) 
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ บรษิัท ท่ีแหง่นี ้จ  ากดั/ ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ บรษิัท คราฟตแ์บรนดช์ิฟ จ ากดั/ บริการออกแบบแบรนด์

สินคา้ 
2554 - ปัจจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บรษิัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั/ บรกิารทาง

กฎหมาย  
ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบการพจิารณา 
ส่วนไดเ้สียในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท / บรษิัทย่อย / บรษิัทร่วม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน เป็นพนกังาน หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

* ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระการประชุมทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี้ 
** เป็นกรรมการทีค่รบวาระและคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY FORM B 

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

(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   
 I/We  Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่   ถนน   ต  าบล/แขวง    
Residing at No.  Road  Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province  Post Code 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”)  
       being a shareholder of Siam City Cement Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง ดงันี ้
holding the total amount of shares and have voting right                                                   votes as follows: 
  หุน้สามญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
  Ordinary Share shares and have voting right votes 
  หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
  Preferred Share shares and have voting right votes 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให ้ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสขุ หรือ นายชรินทร ์สัจจญาณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ

บรษัิทก็ได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาพรอ้มนี)้ 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Dr. Sunee Sornchaitanasuk 

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

 1.ชื่อ   ดร. สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ          อาย ุ    60    ปี อยูบ่า้นเลขที่  819/8 ซอยปรยิานนท ์1                                           
 Name Dr. Sunee Sornchaitanasuk    age     60    Years,   Residing at         819/8 Soi Priyanont 1                                        

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

 2. ชื่อ  นายชรนิทร ์สจัจญาณ            อาย ุ   56       ปี อยูบ่า้นเลขที่  134/212 ซอยสขุมุวิท 55  (ทองหลอ่)                  
 Name      Mr. Charin Satchayan        age    56   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  รหสัไปรษณีย ์ 10250  หรือ 
Province Bangkok Metropolitan    Post Code                10250   or 

 3.ชือ่                                              อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที่                                        
 Name                                                 age          Years,      Residing at                                                

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 29 ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ี
อ่ืน และรูปแบบอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ในกรณี เหตสุดุวิสยัท่ีท าใหก้รรมการอิสระซึง่ลงนามเป็นผูร้บัมอบฉันทะลว่งหนา้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ขา้พเจา้ยินยอมใหก้รรมการอิสระ
ท่านอ่ืนตามรายช่ือขา้งตน้ท าหนา้ท่ีผูร้บัมอบฉันทะแทนขา้พเจา้ได ้
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.  29, which will be held on 24 March 
2022, 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. In the case of force majeure which prevents the designed independent director who has signed the 
name as the Proxy from attending the Meeting, I hereby give consent to other independent director in the above list, to act as my Proxy instead. 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี้ 

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows 
วาระที่ 1    รับทราบรายงานปี 2564 ของคณะกรรมการ 
Agenda 1.  To acknowledge the Report of the Board of Directors for the year 2021 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นเรือ่งที่รายงานเพ่ือทราบ จงึไมต่อ้งมีการลงมติ 
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 
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วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda 2. To approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติการประกาศเงนิปันผลปี 2564  
Agenda 3. To approve the dividend payment for 2021  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2565 
Agenda 4. To consider and appoint the auditors and fix their remunerations for the year 2022 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัตืเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5. To approve the re-election of directors retiring by rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดตามทีเ่สนอ / To consider and elect directors as proposed at once 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually 
 1.  ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายชรินทร ์สัจจญาณ (Mr. Charin Satchayan) 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 2.  ช่ือกรรมการ / Name of Director: ดร.สุภัค ศิวะรักษ ์(Dr. Subhak Siwaraksa) 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
 3.  ช่ือกรรมการ / Name of Director: นายศิวะ มหาสันทนะ (Mr. Siva Mahasandana) 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
วาระที ่6   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
Agenda 6. To approve the election of new directors 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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1. ช่ือกรรมการ:  นายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ  ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ 
Name of Director:  Mr. Onne van der Weijde   Position: independent director 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 

2. ช่ือกรรมการ:  นายทนิวรรธน ์มหธราดล   ต าแหน่ง: กรรมการ 
Name of Director:  Mr. Tinnawat Mahatharadol  Position: director 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain 
วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 
Agenda 7. To approve the Director’s Remunerations for the year 2022 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8. To consider other matters (if any)  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove  Abstain 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไมใ่ช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี
สทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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       ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
         (     ) 
 
 
    ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
         (                                                    ) 
 
    ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
         (              ) 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก

การลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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. 
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แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29 
ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ 

เลขที่ 138 ถนนสขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. 

 

 

• เดินทางโดยรถยนต ์จากถนนพระราม 4 ตรงไปถึงแยกคลองเตย เลีย้วซา้ย ผ่านหนา้ศนูยป์ระชมุแห่งชาติสิรกิิติ์ตรงไป
ถึงแยกอโศก เลีย้วซา้ย ตรงไปตามถนนสขุมุวิทจนถึงสถานีรถไฟฟา้นานา โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ อยู่ทาง
ดา้นซา้ย ถดัจากอาคารแปซิฟิก 

• เดินทางโดยรถไฟฟ้า ใหล้งรถไฟฟ้านานา เดินลงบนัได Exit 2 เดนิขึน้ มาทางแยกนานา ประมาณ 50 เมตร โรงแรม
แลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ อยู่ทางดา้นซา้ย ถดัจากอาคารแปซิฟิก 

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



 

 

 
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้ถือหุ้น  

 
บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ และ
ผูร้บัมอบฉันทะ จึงประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี ้ส ำหรบักำรรวบรวม ใช ้ประมวลผล  ระยะเวลำในกำรเก็บ
รกัษำขอ้มลูและสิทธิของเจำ้ของขอ้มลู ดงันี ้

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 
ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัจำกท่ำนโดยตรง จำกบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั จำก

กำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หรือจำกกำรบันทึกภำพและเสียงในกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นฯ ไดแ้ก่ ชื่อ-นำมสกุล 

หมำยเลขบัตรประชำชน หมำยเลขพำสปอรต์ เพศ อำยุ อำชีพ ที่อยู่ อีเมล ์หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัญชีธนำคำร เลข

ประจ ำตัวผูถื้อหุน้ และจ ำนวนหุน้ รวมถึงขอ้มูลจำกกำรถ่ำยภำพ วีดีโอ เสียงบันทึก ส่วนขอ้มูลสุขภำพและประวัติกำร

เดินทำงที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูสขุภำพ  โดยที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมเฉพำะกรณีที่มีควำมจ ำเป็น ตำมมำตรกำรป้องกนัโรค

เพื่อปัองกนักำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใร 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำม
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชมุผูถื้อหุน้ กำรติดต่อส่ือสำร และกำรด ำเนินกำรใด ๆ เก่ียวกบัผูถื้อหุน้ อนัไดแ้ก่ กำรส่ง
เอกสำร กำรแจง้ขอ้มลูทำงส่ืออิเล็คทรอนิกส ์กำรประชำสมัพนัธ ์กำรยืนยนัตวัตนในกำรเขำ้รว่มประชมุ กำรบนัทึกรำยงำน
กำรประชมุ กำรรวบรวมขอ้มลูจำกกำรคดักรองผูม้ีควำมเส่ียงติดโรคโควิด-19 มีเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรป้องกัน
โรค ตำมมำตรกำรป้องกันโรคเพื่อปัองกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 รวมถึงเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับใครบ้าง 
บริษัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับผู้ให้บริกำรระบบกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ให้บริกำรอินเตอรเ์น็ต 
ซอฟแวร ์ผูใ้หบ้ริกำรพฒันำเว็บไซต ์ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีและสำรสนเทศ หรือหน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนก ำกบัดแูล 
หรือศำล ตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือที่ปรกึษำกฎหมำย ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ทนำยควำม ผูส้อบบญัชี ที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย อีกทัง้ อำจเปิดเผยต่อสำธำรณะบนเว็บไซตข์องบรษิัท 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะด ำเนินมำตรกำรที่จ  ำเป็นเพื่อคุม้ครองกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ตำมกฎหมำยของประเทศไทยที่บงัคบั
ใชข้ณะที่มีกำรด ำเนินกำรนัน้  

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานเพียงใด 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ  ำเป็นตำมวตัถุประสงคท์ี่แจง้ไวใ้นนโยบำยนี ้กล่ำวคือ ขอ้มลูส่วน
บคุคลที่เก่ียวกบักำรจดัและเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ จะเก็บไว ้1 เดือนหลงัจำกกำรประชมุผูถื้อหุน้ เมื่อสิน้สดุระยะเวลำแลว้จะมี
กำรลบ ท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนดว้ยวิธีกำรที่ปลอดภยัตำมที่กฎหมำยก ำหนด ส ำหรบัขอ้มลูอื่น ๆ เช่น ขอ้มลูที่
เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรประชมุจะถูกจดัเก็บและเผยแพร่ ตำมระยะเวลำก ำหนดโดยนโยบำยกำรจดัเก็บเอกสำรของ
กลุ่มบรษิัทปนูซีเมนตน์ครหลวง และหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 



 

 

 

 
บริษัทฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างไร 
บริษัทฯ จะพิจำรณำทบทวนนโยบำยเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ และบทบญัญัติของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
ทัง้นี ้หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยนี ้บรษิัทฯ จะเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
 
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิอย่างไร 
ก่อนสิน้สดุระยะเวลำกำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและภำยใตห้นำ้ที่ตำมกฎหมำยของบริษัท ท่ำนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล
ของท่ำน ขอแกไ้ขขอ้มลูของท่ำนใหถ้กูตอ้ง ขอลบขอ้มลูของท่ำน หำ้มไม่ใหป้ระมวลผลขอ้มลู หรือขอใหโ้อนยำ้ยขอ้มลูของ
ท่ำน ในกำรใชสิ้ทธิต่ำงๆ ขำ้งตน้ ท่ำนสำมำรถติดต่อบรษิัทฯ ไดต้ำมรำยละเอียดที่ระบไุวด้ำ้นล่ำง  
 
ข้อสงวนสิทธิของ บริษัทฯ  
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิของท่ำนและอำจจ ำเป็นตอ้งปฏิเสธค ำรอ้งขอของท่ำน เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เช่น กรณีท่ำนไม่สำมำรถแสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่ำท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มลูหรือมีอ ำนำจในกำรยื่นค ำ
รอ้งขอ กรณีเป็นค ำขอที่ไม่สมเหตุสมผล เป็นค ำขอฟุ่ มเฟือย กำรด ำเนินกำรตำมค ำขอจะท ำใหก้ระทบในดำ้นลบต่อบุคคล
อื่น บรษิัทฯ จ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มลูนัน้ในกำรประมวลผลตำมหนำ้ที่ตำมกฎหมำย หรือบรษิัทฯ ท ำลำยขอ้มลูนัน้แลว้เนื่องจำก
พน้ระยะเวลำกำรเก็บขอ้มลูแลว้ 

 
รายละเอียดการติดต่อ 

บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

สถานทีต่ิดต่อ:   เลขำนกุำรบรษิัท 
199 อำคำรคอลมันท์ำวเวอร ์ชัน้ 12 ถนนรชัดำภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110   

โทรศัพท:์  02 797 7000 ต่อ 7044, 7045, 7047 และ 7048   
อีเมล:์   Companysecretary@siamcitycement.com 
 
 
 



บร�ษัทขอความร�วมมือสำหร�บการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นระหว�างการระบาดของโรคโคว�ด-19 ดังนี�

สวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลา และปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย�างเคร�งคร�ด 

>1.5 m.

บร�ษัทได�จัดที�นั�งในห�องประชุมให�มีระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตรตามมาตรการของร�ฐ ทำให�มีจำนวนที�นั�ง
สำหร�บผู�เข�าร�วมประชุมจำกัดเพ�ยง 100 ที�นั�ง โดยบร�ษัทขอสงวนสิทธ��ในการกำหนดหมายเลขที�นั�ง และ
ขอให�ผู�เข�าร�วมประชุมนั�งตามหมายเลขที�กำหนด เพ�่อประโยชน�ในการติดตามกรณ�เกิดเหตุการณ�ใดๆ ขึ�น
ทั�งนี� หากที�นั�งเต็ม บร�ษัทขอให�พ�จารณามอบฉันทะให�กรรมการอิสระแทนการเข�าประชุมด�วยตนเอง


