
 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

PROXY FORM A 
 

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 ำกัด (มหำชน) (“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 ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้ ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข 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 

or 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 เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
29 ในวนัที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพมหานคร 
10110 ประเทศไทย หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่อ่ืน และรูปแบบอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ในกรณี เหตสุดุวิสยัที่ท  าใหก้รรมการอิสระซึ่งลงนามเป็น

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 

 



ผูร้บัมอบฉันทะลว่งหนา้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ขา้พเจา้ยินยอมใหก้รรมการอิสระทา่นอ่ืนตามรายชื่อขา้งตน้ท าหนา้ที่ผูร้บัมอบฉันทะแทน
ขา้พเจา้ได ้
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. 

การใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
    ลงนาม/Signed        ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
      (     ) 
 
    ลงนาม/Signed        ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
      (     ) 
 
    ลงนาม/Signed        ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
      (     ) 
 
 

หมำยเหตุ: ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes. 


