
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
PROXY FORM C 

 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand) 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้   เขียนที่   
Shareholders’ Registration No. Written at   
 วนัที่   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  B.E. 
 
(1) ข้าพเจ้า    
 I/We   
ส ำนกังำนตัง้อยูเ่ลขที่   ถนน   ต  ำบล/แขวง    
Address at No.                                         Road  Tambol/Khwaeng 
อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet  Province  Post Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ   
Acting as the custodian for 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Siam City Cement Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุน้จ  ำนวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั    เสียง ดงันี ้
holding the total amount of  share(s), entitled to cast                                                        vote(s)as follows: 
 หุน้สำมญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั   เสียง 
 Ordinary Share share(s), entitled to cast  vote(s) 
 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั   เสียง 
 Preferred Share share(s), entitled to cast  vote(s) 
 
(2)  ขอมอบฉันทะให ้ (ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะให ้ดร. สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ หรอื นำยชรนิทร ์สจัจญำณ ซึง่เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท

ก็ได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่สง่มำพรอ้มนี)้ 
        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          อำย ุ    60    ปี อยูบ่ำ้นเลขที่  819/8 ซอยปรยิำนนท ์1                                           
 Name Dr. Sunee Sornchaitanasuk    age     60    Years,   Residing at         819/8 Soi Priyanont 1                                        

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

 
 2. ชื่อ  นำยชรนิทร ์สจัจญำณ            อำย ุ   56       ปี อยูบ่ำ้นเลขที่  134/212 ซอยสขุมุวิท 55  (ทองหลอ่)                  
 Name      Mr. Charin Satchayan        age    56   Years,     Residing at         134/212 Soi Sukumvit 55 (Thonglor)                                      

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

  
 3.ชือ่                                              อำย ุ          ปี อยูบ่ำ้นเลขที่                                        
 Name                                                 age          Years,      Residing at                                                

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

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Affix Stamp Duty 
20 Baht 

 



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 29 ในวนัท่ี 24 
มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ำรค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ำรค์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลำ สถำนท่ีอ่ืน และรูปแบบอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ในกรณี เหตสุดุวิสยัท่ีท  ำใหก้รรมกำรอิสระซึง่ลงนำมเป็นผูร้บัมอบฉนัทะล่วงหนำ้ไม่สำมำรถเขำ้รว่ม
ประชมุได ้ขำ้พเจำ้ยินยอมใหก้รรมกำรอิสระทำ่นอ่ืนตำมรำยช่ือขำ้งตน้ท ำหนำ้ท่ีผูร้บัมอบฉนัทะแทนขำ้พเจำ้ได ้
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. 
        (3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้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: 
  มอบฉันทะตำมจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได  ้

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

The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows: 
  หุน้สำมญั   หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  Ordinary Share share(s), entitled to cast vote(s) 
  หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
  Preferred Share share(s), entitled to cast vote(s) 

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

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
                 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 

หมำยเหต ุ วำระนีเ้ป็นเรือ่งที่รำยงำนเพ่ือทรำบ จงึไมต่อ้งมีกำรลงมติ 
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

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) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นดว้ย                เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
       Approve              vote(s) Disapprove                      vote(s)  Abstain                                 vote(s) 

วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติการประกาศเงนิปันผลปี 2564  
Agenda 3. To approve the dividend payment for 2021  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นดว้ย                เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
       Approve              vote(s) Disapprove                      vote(s)  Abstain                                 vote(s) 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2565 
Agenda 4. To consider and appoint the auditors and fix their remunerations for the year 2022 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นดว้ย                เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
       Approve              vote(s) Disapprove                      vote(s)  Abstain                                 vote(s) 



วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัตืเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5. To approve the re-election of directors retiring by rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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                เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                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: นายชรินทร ์สัจจญาณ (Mr. Charin Satchayan) 
       เห็นดว้ย                เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
       Approve              vote(s) Disapprove                      vote(s)  Abstain                                 vote(s) 

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

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

วาระที ่6   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
Agenda 6. To approve the election of new directors 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

1. ช่ือกรรมการ:  นายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ  ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ 
Name of Director:  Mr. Onne van der Weijde   Position: independent director 

       เห็นดว้ย                เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
       Approve              vote(s) Disapprove                      vote(s)  Abstain                                 vote(s) 

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

       เห็นดว้ย                เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
       Approve              vote(s) Disapprove                      vote(s)  Abstain                                 vote(s) 

วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 
Agenda 7. To approve the Director’s Remunerations for the year 2022 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นดว้ย                เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
       Approve              vote(s) Disapprove                      vote(s)  Abstain                                 vote(s) 

วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8. To consider other matters (if any)  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
       เห็นดว้ย                เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
       Approve              vote(s) Disapprove                      vote(s)  Abstain                                 vote(s) 



 (5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไมไ่ดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีกำรพิจำรณำ
หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจำกเรือ่งที่ระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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. 
 

กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท 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       ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
           (     ) 
 
 

    ลงนำม/Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
           (     ) 
 

    ลงนำม/Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
           (     ) 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพำะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ใหเ้ทำ่นัน้ 
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. หลกัฐำนที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Required supporting documents: 
(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

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

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

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้ ับ
มอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
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. 


