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คำชี้แจง กำรลงทะเบียน วิธีกำรมอบฉันทะ กำรแสดงเอกสำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีรำชำ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ได้แก่
1. แบบฆก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึง่ เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อนและ
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบไว้ชัดเจน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่ นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียงโดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วจัดส่ง
มายังบริษัทก่อนการประชุม
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 1.30 ชัว่ โมงก่อนการประชุม
เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรลงทะเบียน
1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยัง
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ (สามารถ download ได้จาก www.sricha.com )
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ
ฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
2.1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น
2.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(สามารถ download จาก website www.sricha.com )
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
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(ค) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
ฆ

วิธีกำรมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาหนดหรือ
สามารถ Download ได้จาก www.sricha.com ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้
 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่ำนั้น
(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ มอบฉันทะ
หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่าน
เดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
(3) ปิดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
(4) กรณีมอบอานาจให้กรรมการอิสระ สามารถนาส่ง ณ สถานที่ประชุม หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งบริษัทฯต้อง
ได้รับหนังสือภายในวันที่ 21 เมษายน 2557
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้
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