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คาชี้แจง การลงทะเบียน วิ ธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ศรีราชา คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ได้แก่
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อนและ
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบไว้ชดั เจน
เพื่อให้ผู้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่ นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูล้ งคะแนนออกเสียงโดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วจัดส่ง
มายังบริษทั ก่อนการประชุม
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเริม่ เปิ ดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะเป็ นเวลา 2 ชัวโมงก่
่
อนการประชุม
เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
1. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1. กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ซง่ึ ปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ อื หุน้ และยัง
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2. กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ บั มอบฉันทะ (สามารถ download ได้จาก www.sricha.com )
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถอื หุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบ
ฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ผรู้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล
2.1. กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคลและมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ซึ่ง
เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.2. กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(สามารถ download จาก website www.sricha.com )
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคลและมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทน
นิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
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(ค) สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ผแู้ ทนของนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ง) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาหนดหรือ
สามารถ Download ได้จาก www.sricha.com ซึง่ มีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป
่ ซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านัน้
(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ มอบฉันทะ
หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษทั ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่าน
เดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
(4) กรณีมอบอานาจให้กรรมการอิสระ สามารถนาส่ง ณ สถานทีป่ ระชุม หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ซึง่ บริษทั ฯต้อง
ได้รบั หนังสือภายในวันที่ 26 เมษายน 2561
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถอื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจานวนทีต่ นถืออยู่ได้
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