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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

SCC-CSC 007/2566                       

วนัที�  9 มีนาคม พ.ศ. 2566 

เรื�อง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 

เรียน ผูถื้อหุ้นบริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย (เอกสารแนบ) 

1. แบบฟอร์มใบลงทะเบียน จดัทาํโดย TSD (Barcode System) (เอกสารแนบ 1) 

2. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  (เอกสารแนบ 2) 

3. One Report 2565 ( QR CODE เอกสารแนบ 3) 

4. ประวติักรรมการที�ไดรั้บการเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (เอกสารแนบ 4)  

5. รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 (เอกสารแนบ 5) 

6. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น (เอกสารแนบ 6) 

7. คาํชี� แจงการลงทะเบียน และวธีิมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 7) 

8. ใบ QR Code เพื�อใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม (เอกสารแนบ 8) 

9. หนงัสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ (เอกสารแนบ 9) 

 ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการ บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครั� งที� 1/2566 ซึ� งประชุมเมื�อ

วนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2566 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 ในวนัที� 19 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง

ประชุมแปซิฟิค โรงแรม เดอะไทด ์บางแสน ตั�งอยูที่� 44 ซอย 1 ถนนบางแสน สาย 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี บริษทัฯ จึงใคร่

ขอเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมในวนัและเวลาดงักล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี�   

วาระที� 1. เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

วาระที� 2. พจิารณาอนุมตัรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2565 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2565ที�ผ่านมาได้

บนัทึกถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง ดงัรายละเอียดตามที�ปรากฏในสาํเนารายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี 2565 ซึ� งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นวา่ที�ประชุมสมควรพิจารณาอนุมติัรับรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� �. พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯประจําปี 2565 สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2565 สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 ตามที�ปรากฏ

อยูใ่นส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี 2565 ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบและ

เป็นไปอยา่งอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีแลว้ อีกทั�งยงัไดร้ับการ

พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติัโดยได้

จดัส่งรายละเอียดให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินที�นําเสนอนั� นได้รับการสอบทาน จาก

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยเห็นวา่รายการต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นมีเอกสาร

หลกัฐาน และมีการบนัทึกบญัชีอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐานนโยบายการบัญชีแลว้ จึง

เห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว 

การลงมติ วาระนี� ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�งของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน 

 

วาระที� 4. พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ที� 20 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการจาํนวน

หนึ�งในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนาน

ที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการที�ออกตามวาระนั� นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดาํรง

ตาํแหน่งใหม่ได ้ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น พ.ศ. 2566 นี�  กรรมการที�ครบกาํหนดต้อง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 3 ทา่นคือ 

ชื�อ นามสกุล ตาํแหน่ง ระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่ง 
จาํนวนที�เขา้ร่วม

ประชุมปี 2565 

1.นายเยี�ยม จนัทรประสิทธิ�  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษทั 3 ปี 4/4 

2.นายบญุเครือ เขมาภิรัตน ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 3 ปี 4/4 

3.นายสราวธุ ไกรลาศศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ปี 4/4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมที�จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

โดยทาํการพิจารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี�ยวชาญของ

กรรมการแต่ละท่าน ซึ�งบุคคลที�ไดร้ับการเสนอชื�อในครั� งนี� ไดผ้่านการพิจารณาตามกระบวนการที�

บริษทักาํหนดและมีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
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ของบริษทั และไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอชื�อ จึงขอเสนอกรรมการสามท่านนี� ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัในวาระ�ปี 

 

1.นายเยี�ยม จนัทรประสิทธิ�  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษทัฯ 

2.นายบุญเครือ เขมาภิรัตน ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

3.นายสราวธุ ไกรลาศศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ซึ� งกรรมการทั�ง 3 ท่านนี�ลว้นเป็นผูที้�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์การทาํงานที�จะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัฯ จึงขอให้เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกตั�งให้บุคคลทั�ง 3 ท่านดงักล่าวขา้งตน้

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยมีวาระ � ปี และให้แต่งตั�ง นายเยี�ยม จนัทรประสิทธิ�  เป็นประธาน

กรรมการบริษทัสืบไป ทั�งนี� มีรายละเอียดและประวติักรรมการที�ขอนาํส่งต่อผูถื้อหุ้นตามเอกสาร

แนบ 4 

การลงมติ  วาระนี�ตอ้งผ่านมติอนุมติัเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที� 5. พจิารณาและอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณากาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางใน

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอื�นที�อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยคาํนึงถึงภาระหนา้ที�

และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรกาํหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั,คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงตามที�เสนอ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าที�ประชุมสมควรพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2566 ตามที�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ� งเท่ากบัค่าตอบแทนใน

ปี 2565 ดงัมีรายละเอียดตามที�ปรากฎในเอกสารแนบ 5  

การลงมติ  วาระนี�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ�งมาประชุม 

วาระที� 6. พจิารณาและอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับรอบปีบญัชี 2566 สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

2566 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั� งผูส้อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2566 สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2566 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 46 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสังกัด บริษทั เอเอสที 

มาสเตอร์ จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชี ของ บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย สําหรับรอบปีบญัชี 2566โดยให้ผูส้อบบญัชีคนหนึ�งคนใดดงัมีรายชื�อดงัต่อไปนี� มีอาํนาจสอบ

ทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอื�นใดที�

เกี�ยวขอ้ง  

 

ในปีนี�  จะมีการปรับค่าสอบบญัชีเพิ�มขึ�นจากปีที�แลว้ประมาณ ��% เนื�องจากมีปริมาณงานที�มากขึ�น และไม่ไดป้รับมา

หลายปีแลว้ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจและตน้ทุนที�สูงขึ�น รวมทั�งอตัราเงินเฟ้อต่างๆ ซึ� งฝ่ายจัดการพิจารณาเห็นว่า

เหมาะสม จึงขอนาํเสนอที�อตัราดงัปรากฎดา้นล่างนี�  

 ปี 2566 ปี 2565   ปี 2564 

คา่สอบบญัชี 1,450,000 บาท 1,300,000 บาท 1,300,000 บาท 

อนึ�ง ค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบังานสอบบญัชี(ถา้มี)เช่นค่าเบี�ยเลี� ยง ค่าที�พกั คิดตามค่าใช้จ่ายจริง

เทา่นั�น  ทั�งนี�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สีย

กบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และในปี 2565 

บริษทัไม่ไดจ่้ายคา่ตอบแทนอื�นใดใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 

การลงมติ  วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 7.  พจิารณาและอนุมตัิการจัดสรรเงนิกาํไร การจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม โดยได้

พิจารณาถึงผลการดาํเนินงานที�ผา่นมา ศกัยภาพการเติบโต แผนการลงทนุ การขยายงาน ความจาํเป็น

และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไวส่้วนหนึ� งเพื�อการลงทุนและสร้าง

ผลตอบแทนอยา่งต่อเนื�องให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ในปี 2565 บริษทัมีผลกาํไรที�ดี มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที�ดี โดยบริษทัฯมีทุนสํารองตาม

กฎหมายจาํนวน 31,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที�เรียบร้อยตามกฎหมาย

1 นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 218   บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 

2 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4334    บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 

3 นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 9211    บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 

4. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัดิ�  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7633    บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 

5. นางสาวสุนนัทา คาํสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8207    บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงันั�นในปี 2565 บริษทัฯไม่มีหน้าที�ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินทุน

สาํรองอีก คณะกรรมการบริษทัฯจึงเสนอใหท้าํการจ่ายเงินปันผลที�จาํนวน 0.20 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

จาํนวน 309,879,000 หุน้ คิดเป็นเงินทั�งสิ�น  61,975,800 บาท โดยจะจ่ายปันผลในวนัที� 17 พฤษภาคม 

2566 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัเพื�อจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อ

หุน้ตามจาํนวนที�เสนอ 

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเกนิกึ�งหนึ�งของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 8 เรื�องอื�นๆเพื�อพจิารณา (ถ้าม)ี 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบกาํหนดการดงักล่าว หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั�งบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมครั� งนี�  กรุณายื�นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานในที�ประชุม และ/หรือบุคคลที�ประธานในที�ประชุม

มอบหมายก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิด

อากรแสตมป์ 20 บาทใหแ้ก่ประธานในที�ประชุมหรือผูที้�ประธานกาํหนด ณ สถานที�ประชุม หรือ 

 ส่งมาที� บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน)  แผนกเลขานุการบริษัท เลขที� �� หมู่ � ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ� 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ����� หรือ ทางอีเมล ์secretary@sricha.com ภายในวนัที� 18 เมษายน 2566  ทั�งนี�กรรมการอิสระที�ไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 ไดแ้ก่ นายกมล รัตนไชย ตามรายละเอียดดงัปรากฏอยู่

ตามเอกสารแนบ 9 ในการนี�  ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นจะตอ้งนาํหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที�

ระบุในเอกสารแนบ 7 และ 8 มาแสดงเพื�อใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุม  ทั�งนี�  ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้มายงั 

secretary@sricha.com ไดภ้ายในวนัที� 18 เมษายน 2566 ขอ้มูลทั�งหมดจะถูกนาํขึ�นแสดงในเวบไซทข์องบริษทั www.srichao.com 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                          

(นายเยี�ยม จนัทรประสิทธิ� )  

ประธานกรรมการ 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

ของ 

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที� 

 ประชุมเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผา่นระบบ Inventech Connect System 

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม จาํนวน 9 คน 

1. นายเยี�ยม จนัทรประสิทธิ�    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษทั 

2. นายดุสิต ชูปัญญา    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาฯ 

4. นายสราวธุ ไกรลาศศิริ   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

5. นางปิยะภา จงเสถียร   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

6. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน ์   กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

7. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์   กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ 

8. นายฉตัรมงคล เขมาภิรัตน ์   กรรมการ/กรรมการบริหาร 

9. นางสุดจินดา เศรษฐกลูวชิยั   กรรมการ/เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชี จาก บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั จาํนวน 1 คน 

1. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัดิ�                        ผูส้อบบญัชีเลขที� 7633                                                                                                                             

ประธานแถลงต่อที�ประชุมวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 นี�  บริษทัฯ ไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น

ที�มีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมที�มีรายชื�อปรากฎอยูใ่นวนัที� 14 มีนาคม 2565 ขณะนี�บริษทัฯ มีจาํนวนหุน้ที�ขายแลว้ทั�งหมด 

309,879,000 หุน้ ในการประชุมครั� งนี� มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี�  

 

 

 

ผู้ถือหุ้นที�มาด้วยตนเองจํานวน    22 ราย คดิเป็นจํานวน    13,440,100 หุ้น หรือร้อยละ 4.33 ของจํานวนหุ้นทั�งหมด 

ผู้รับมอบฉันทะเป็นจํานวน       10 ราย คดิเป็นจํานวน   167,854,300 หุ้น หรือร้อยละ 55.43 ของจํานวนหุ้นทั�งหมด 

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั�งหมด     32 ราย คดิเป็นจํานวน   309,879,000 หุ้น หรือร้อยละ 59.76 ของจํานวนหุ้นทั�งหมด 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

ในการเขา้ร่วมประชุมครั� งนี� มีกรรมการครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ประธานจึงขอกล่าวเปิดการ

ประชุม และไดม้อบหมายให ้นายกณัฑฤทธิ�  เกตุสัมพนัธ์ แจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที�ประชุม

ทราบ  

บริษทัฯ มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ดงันี�  ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยสามารถกดที�เมนู “การลงคะแนน” และเลือกวาระที�ตอ้งการ

ลงคะแนน จากนั�นจึงกดปุ่มเพื�อลงคะแนนตามที�ตอ้งการ โดยระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเสียงล่าสุดที�ไดท้าํ

การเลือกลงคะแนน แต่หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียง สามารถกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ทั�งนี�

หากท่านทาํการยกเลิกการลงคะแนนล่าสุด จะเท่ากบัเป็นการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูก

นาํไปรวมกบัคะแนนเสียงตามที�ประชุมกาํหนด โดยท่านสามารถแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรัล

ผลคะแนน 

วาระที� �.  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

 ไม่มีเรื�องแจง้เพื�อทราบ 

วาระที� 2.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2564 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2564 ที�ผ่านมาไดท้าํการบนัทึกถูกตอ้งตรง

ตามความเป็นจริง ดงัรายละเอียดที�ปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 

ประธานเปิดโอกาสให้ที�ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานจึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเพื�อพิจารณาอนุมติัรับรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

มต ิ ที�ประชุมมมีตรัิบรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี� 

 

 

 

 

 

เห็นด้วย 33 ราย จาํนวน 185,197,300 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0 ราย จาํนวน 0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 0 ราย จาํนวน 0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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Sriracha Construction Public Company Limited 

วาระที� �. พจิารณาและอนุมตัิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 สิ�นสุด  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 

บริษทัฯ เสนอใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัรับรองงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2564 สิ�นสุด ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2564  ตามที�ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี 2564 ซึ�งไดผ้่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีแลว้ อีกทั�งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัให้

นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3 

ประธานเปิดโอกาสให้ที�ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมผีู้สอบถามดังต่อไปนี� 

คุณหิรัญญา เลศิศรีจตุพร ผู้ถือหุ้น 

 “ปี 2564 ซึ�งผลประกอบการดีมากกาํไรสุทธิเพิ�มขึ�นมากว่า 100 เปอร์เซ็นต ์ซึ� งน่าชื�มชมผลงานผูบ้ริหารและ

กรรมการมากแลว้ในปี 2565 จะดีเหมือนกับปี  2564 ไหมและมีปัจจัยเสี�ยงอะไรบา้งที�อาจจะส่งผลกระทบผลการ

ดาํเนินงานในปี 2565 นี�?” 

คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 “หากเปรียบเทียบกนัระหวา่งปี 2564 กบั 2565 จากประมาณการไวต้อนนี� ยกเวน้งานที�กาํลงัประมูลอยูบ่างอนัที� 

เราคาดคะเนว่าคงจะใกลเ้คียงกบัปี 2564 ขึ�นอยูก่บัว่างานที�กาํลงัประมูล(bid)หรือกาํลงัเจรจากบัลูกคา้อยู่จะเขา้มาเร็วชา้

แค่ไหน ซึ�งตอนนี� มีศกัยภาพงานในมือที�ประมูล(bid)หรือกาํลงัเจรจาลูกคา้อยู่จาํนวนกว่า 17,000 ลา้น ส่วนงานคงคา้ง

(backlog) ที�เหลือตอนที�ปิดงบไตรมาสที� 4 เมื�อปีที�แลว้เราแจง้ไวว้่ามีอยู ่1,200 ลา้น แต่ระหวา่งช่วงที�ผ่านมา 2-3 เดือน 

ไดเ้พิ�มขึ�นมาเป็นประมาณ 1,700 ลา้น เหตุผลหลกัก็คือไดง้านจากมาดากสักา้ Pexcell ก็ยงัไม่จบงานเพิ�มเขา้มาเรื�อยๆ

รวมทั�งงานอื�นๆที�ไม่ใช่Pexcell ทาํใหมู้ลค่าคงคา้งเพิ�มขึ�นมาจาก 1,200 ลา้นที�เราแจง้ไปในไตรมาสที� 4 ตอนนี�กอ็ยู่ในมือ

ประมาณ 1,700 ลา้น อนันี�ยงัไม่รวมถึงงานอีก 700 ลา้นที�มาดากสักา้ซึ� งอยู่ในระหวา่งการพิจารณาอยู่ว่าจะรับมากนอ้ย

แค่ไหน ถา้รับทั�งหมดนี�กอ็าจจะทาํใหแ้บลค็ลอ็คเพิ�มขึ�นมาเป็นประมาณ 2,300 ลา้นซึ�งทาํใหใ้กลเ้คียงกบัปีที�แลว้ครับ” 

คุณราตรี วศิิษฏ์สุรวงศ์ ผู้ถือหุ้น 

 “ผลประกอบการปี 2564 ดีกว่าทุกปีที�ผ่านมา ไม่ทราบวา่บริษทัมีแนวทางหรือการวางแผนใหผ้ลประกอบการ

เติบโตต่อเนื�องทั�งระยะสั�นระยะกลางระยะยาวอย่างไร?” 

คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 “ช่วงปี 2565 จะเป็นกึ� งรอยต่อระหว่างงานที�รับมาแลว้ในก่อนหนา้นั�นและงานที�กาํลงัทยอยรับ ฉะนั�นในปี 

2565 ก็อาจจะใกลเ้คียงกบัปี 2564 แต่หลงัจากนั�นงานที�เราคาดว่าจะไดรั้บนี� จากงานที�มีศกัยภาพสูง (potential work) 

17,000 ลา้นที�จะได้รับทยอยต่อเนื�องขึ�นมานี� เรามองว่าปี 2566 2567 2568 มนัจะเติบโตขึ�นเรื�อยๆ คาดคะเนไวว้่าจะ

พยายามตั�งเป้าปีๆหนึ�งรับประมาณ 3,000 ลา้น เพราะอย่างที�ว่างานของเราที�กาํลงัประมูลหรือกาํลงัคุยกบัลูกคา้อยู่มนั
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

มูลค่า 17,000 ลา้นบางอนัศกัยภาพน้อย (potencial) นบ้างอนัศกัยภาพ (potential) สูง อยา่งงานหนึ� งที�กาํลงัประมูลงาน

กนัที�มาบตาพุดขอ้มูลจากเชา้นี�ก็คือวา่คู่คา้ทั�งสองเจา้ที�ประมูล(bid) กนัอยูนี่� เป็นคู่คา้ของเราทั�งคู่เลยไม่ว่าเจา้ไหนไดเ้ราก็

คงมีส่วนร่วมเราเป็นคู่คา้(partner) กนัทั� งสองเจา้อนันี� คืองานหนึ� ง ส่วนงานอื�นๆนั�นในกรณีต่อไปค่อยว่าไป คิดว่า

หลงัจาก 2565 แลว้ 2566 ถา้ไดรั้บงานศกัยภาพ (potential) ที�เราวา่สูงนี� ก็จะทาํใหเ้ติบโตขึ�นไปไดอี้ก 2566 2567 ไม่นบั

ถึงงานที�จะมีเขา้มาในอนาคตข้างหน้าอีกนะครับ อย่างเช่นอย่าง LNG Terminal ของบริษทั Gulf กว่าจะขึ� นมันก็คง

ประมาณ 2566 2567 ถา้ไดบ้นัทึกเพิ�มรอบ(circle)นี� ก็คงจะยาวขึ�นเยอะครับ” 

คุณราตรี วศิิษฏ์สุรวงศ์ ผู้ถือหุ้น 

 “มีช่องทางเพิ�มเติมอื�นๆนอกจากธุรกิจหลกัไหม?” 

คุณบุญเครือ เขมาภรัิตน์ กรรมการผู้จัดการ 

 “ที�ไม่ไดร้ายงานตอนนี� เราไดง้านไทยออยลอ์ยู่ จากที�เราเคยไดส้ัญญามาแลว้และกาํลงัทาํจากเดิม (original)เรา

ได ้800 กวา่ลา้นตอนนี� ขึ�นไปถึง 1,400 ลา้น ยงัไงไทยออยลเ์ขาคงหาผูร้ับเหมาที�ดีไม่ไดย้งัไงถา้เขาไม่ไปก่อนงานเราคง

จะไปถึง 3,000 - 4,000 ลา้นแน่ๆเพราะตอนนี� เขายงัไม่ไดขึ้�นงานเต็มที�ก็มีแต่ติดพนัเพราะวา่ผูรั้บเหมางานโยธา(civil)ทิ�ง

งานไปอิตาเลี�ยน เราก็เลยตอ้งเสียเวลารอส่วนงานอย่างอื�นก็มองอยู่ครับว่าจะหาวิธีไหนบา้ง ไม่ใช่จะหาเงินในเรื� อง

รับเหมาอยา่งเดียวผมก็กาํลงัคุยกบัพรรคพวกวา่จะเอาอย่างไรเพื�อที�จะทาํหาทางรายไดท้างอื�นบา้งไม่ใช่ผูรั้บเหมาอย่าง

เดียว เพราะการรับเหมามนัก็เป็นไปตามฤดูกาล เวลาที�เขามีงานมากเราไดง้านมาเยอะเราไดต้รงนี�  แต่คิดว่าในอนาคต

ขา้งหนา้นี�  ตอนนี�ผูเ้หมาพวกนี� ที�มีฝีมือเขาเลิกไปเยอะแลว้ เพราะว่าสถานการณ์โควิดมนัทาํใหเ้ลิกไปหมด เพราะฉะนั�น

บริษทัที�ทาํแบบนี� เหลือนอ้ยเต็มทีแลว้ในประเทศไทย ดงันั�นบริษทัที�เขาตอ้งการงานฝีมือเราก็คงจะไดง้านมากขึ�นครับ 

เพราะอยา่ง อิตาเลี�ยนไทยก็ไม่ทาํ ชิโนไทยเขากท็าํงาน หมื�นลา้นแสนลา้นแลว้เขาไม่มาทาํงาน สามสี�พนัลา้นแข่งกบัเรา

แลว้ ฉะนั�นตอนนี� เราขึ�นไปอยู่ในอนัดบัที�ดีติด10 อนัดบั  (Top10) ของประเทศไทยในเรื�องงานตรงนี�ครับ ผมคิดว่าถา้

หมดโควิดอีกไม่นานนี�  มาบตาพุดที�มีเป็นหลายร้อยโรงงานซึ� งจาํเป็นตอ้งใชค้นงานอยา่งเราเท่านั�น ไม่ใช่เป็นช่างอื�นๆ 

เขาไม่ไดซ่้อมกนัมาสองสามปีแลว้เพราะเนื�องจากโควิด พอหมดโควดิ โปรเจคมนัจะขึ�นมาเยอะเลยแทบจะหาผูร้ับเหมา

ไม่ได ้เพราฉะนั�นมองดูแลว้แนวโนน้ที�เป็นห่วงคือคนจะหายไปคนกลบับา้นไปเยอะ คนงานดา้นโยธา (civil)กก็ลบับา้น 

คนพม่าก็กลบัไปหมดแลว้ก็ไม่ไดก้ลบัมา ตอนนี�ผูรั้บเหมาก็เลยตอ้งมาเอาคนไทยมาทาํซึ� งคนไทยไม่อยากทาํงานโยธา

(civil) แต่คนไม่มีเลยตอ้งยอมเสียแพง ฉะนั�นแนวโนม้ในเรื�องงานผมคิดวา่ไม่มีปัญหามนัตอ้งมีใหต้ลอดครับ” 
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Sriracha Construction Public Company Limited 

ไม่มีผูถื้อหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมลงคะแนนเพื�อลงมติ

อนุมติัรับรองงบการเงินประจาํปี 2564 สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

มต ิ ที�ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิ�นสุด  ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี� 

 

วาระที� �. พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� �� กาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการจาํนวนหนึ�งในสาม 

(1/3) ออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกล้

ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการที�ออกตาม

วาระนั�นอาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ พ.ศ. 2565 นี�  กรรมการ

ที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 3 ท่านคือ 

ชื�อ นามสกลุ ตาํแหน่ง 
ระยะเวลาที�ดาํรง

ตาํแหน่ง 

จาํนวนที�เขา้ร่วม

ประชุมปี 2564 

1.นายดุสิต ชูปัญญา 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
3 ปี 5/5 

�.นายฉตัรมงคล เขมาภิรัตน ์ กรรมการ 3 ปี 5/5 

�.นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ กรรมการ 3 ปี 4/5 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมที�จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยทาํการ

พิจารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี�ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน จึงขอเสนอ

กรรมการสามท่านนี�ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัในวาระ�ปี 

1.นายดุสิต ชูปัญญา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

�.นายฉตัรมงคล เขมาภิรัตน ์ กรรมการ 

�.นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ กรรมการ 

เห็นด้วย  33  ราย จาํนวน 185,197,300 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100   ของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0 ราย   จาํนวน      0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ     0 ของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 0 ราย จาํนวน      0 หุ้น คดิเป็นร้อยละ         0        ของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

เป็นผูที้�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์การทาํงานที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ จึงขอใหเ้สนอให้ที�

ประชุมพิจารณาเลือกตั� งให้บุคคลทั� ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมี

รายละเอียดและประวติักรรมการที�นาํส่งผูถื้อหุน้แลว้ในเอกสารแนบ 4 

ประธานเปิดโอกาสให้ที�ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมลงคะแนนเพื�อลงมติ

อนุมติัแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคลตามที�เสนอ 

มต ิ ที�ประชุมมมีตอินุมัตแิต่งตั�งกรรมการให้ดํารงตาํแหน่งและมีคะแนนเสียงดงัต่อไปนี� 

นายดุสิต ชูปัญญา  ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

นายฉัตรมงคล  เขมาภรัิตน์  ตาํแหน่ง กรรมการ 

 

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์  ตาํแหน่ง  กรรมการ 

 

วาระที� �.  พจิารณาและอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา

กาํหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอื�นที�อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั โดยคาํนึงถึงภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษทัฯ 

เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั,คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารตามที�เสนอ

ดงัต่อไปนี�  

เห็นดว้ย  30  ราย จาํนวน 184,663,700 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.71 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 3 ราย   จาํนวน              533,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ      0.29 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง    0 ราย จาํนวน      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ        0        ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย  30   ราย จาํนวน 184,663,700 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.71 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 3 ราย   จาํนวน      533,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    0.29 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง    0 ราย จาํนวน      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ        0        ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย  30   ราย จาํนวน 184,663,700 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.71 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 3 ราย   จาํนวน      533,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    0.29 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง    0 ราย จาํนวน      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ        0        ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

ตาํแหน่ง 
เบี�ยประชุม/

ครั�ง 

ผลตอบแทนในการทาํงาน 

รายเดือน รายปี 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 50,000 รวมกรรมการทุกท่านไม่เกินร้อยละ �.� ของ

รายไดร้วมของบริษทัตามงบการเงินประจาํปีที�

ไดร้ับอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

กรรมการบริษทั 15,000 25,000 

- ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ 

20,000 - 

-กรรมการตรวจสอบ 10,000 - 

-ประธานกรรมการบริหาร - 10,000 

-กรรมการบริหาร - 5,000 

-ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

15,000 - 

-กรรมการคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

10,000 - 

-ประธานกรรมการบริหารความ

เสี�ยง 

15,000 - 

-กรรมการบริหารความเสี�ยง 10,000  

    

ค่าตอบแทนรายปี 

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านรวมกนัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ รายไดร้วมของบริษทัฯ ตาม

งบการเงินประจาํปีที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ ทั�งนี�การจดัสรรใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด 

ประธานเปิดโอกาสให้ที�ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมลงคะแนนเพื�อลงมติ

อนุมติัค่าตอนแทนตามที�เสนอ 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

มต ิ  ที�ประชุมมมีตอินุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการตามที�เสนอ 

 โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัไดร้ับค่าตอบแทนตามรูปแบบที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

วาระที� �. พจิารณาและอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 256� สิ�นสุดวนัที� 31   

ธันวาคม 2565 

ประธานเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั� งผูส้อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2565 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 46 และขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งให ้

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสังกดั บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชี ของ บริษทั ศรีราชา

คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) สาํหรับรอบปีบญัชี 2565 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนหนึ�งคนใดดงัมีรายชื�อดงักล่าวมีอาํนาจ

สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง  

การนี�ขอเสนอใหก้าํหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2565 สาํหรับบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน ดงัต่อ่ไปนี� 

 ปี 2565 ปี 2564   ปี 2563 

คา่สอบบญัชี 1,300,000 บาท 1,300,000 บาท 1,300,000 บาท 

 อนึ�ง ค่าใชจ่้ายอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบังานสอบบญัชี (ถา้มี) เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าที�พกั คิดตามค่าใชจ่้ายจริง

เท่านั�น  ทั�งนี�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั

ยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว และในปี 2564 บริษทัฯ ไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนอื�นใด

ใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 

ประธานเปิดโอกาสให้ที�ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมลงคะแนนเพื�อลงมติ

อนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

เห็นดว้ย  33   ราย จาํนวน 185,197,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 ราย   จาํนวน      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    0 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง    0 ราย จาํนวน      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ        0        ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

1 นายประดิษฐ ์ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 218   บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 

2 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4334 บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 

3. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัดิ�  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7633 บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 

4. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 9211 บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 

5. นางสาวสุนนัทา คาํสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8207 บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

มต ิ ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสังกดั บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผูส้อบบญัชี

บริษทั รวมถึงกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชี 2565 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนดงันี�  

วาระที� �.  พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

เนื�องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน จะพิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโต และจากผลการดาํเนินงาน

ในปีที�ผ่านมา รวมถึงแผนการลงทุน การขยายงาน ความจาํเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจดัสรร

เงินทุนไวส่้วนหนึ� งเพื�อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื�องให้แก่ผูถื้อหุ้น ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนสาํรองตาม

กฎหมายจาํนวนทั�งสิ�น 31,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจาํนวนที�กฎหมายและขอ้บงัคบั

ของบริษทัขอ้ที� 59 กาํหนดไวแ้ลว้ ดงันั�น ในปี 2565 นี�บริษทัฯ จึงไม่มีหน้าที�ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นทุน

สาํรองอีก โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงันี�  

 ในปี 2564 บริษทัมีผลกาํไรที�ดี มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที�ดี โดยบริษทัฯมีทุนสํารองตามกฎหมาย

จาํนวน 31,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที�เรียบร้อยตามกฎหมายและขอ้บงัคับของบริษทัฯ 

ดงันั�นในปี 2565 บริษทัฯไม่มีหน้าที�ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินทุนสาํรองอีก คณะกรรมการบริษทัฯจึงเสนอให้ทาํ

การจ่ายเงินปันผลที�จาํนวน 0.25 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 309,879,000 หุน้ คิดเป็นเงินทั�งสิ�น  77,469,750 บาท โดยจะ

ทาํการจ่ายเงินให้กับผูมี้รายชื�อในวนัปิดสมุดทะเบียนที� � พฤษภาคม 2565 และจะทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัที� �7 

พฤษภาคม 2565 

ประธานเปิดโอกาสให้ที�ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมลงคะแนนเพื�อลงมติ

อนุมติัไม่จ่ายเงินปันผลตามที�เสนอ 

มต ิ   ที�ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลตามที�เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัต่อไปนี�  

 

 

 

เห็นดว้ย  33 ราย จาํนวน 185,197,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 ราย   จาํนวน      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    0 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง    0 ราย จาํนวน      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ        0        ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย  33 ราย จาํนวน 185,197,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 ราย   จาํนวน      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    0 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง    0 ราย จาํนวน      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ        0        ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที� �. เรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

  ไม่มีเรื�องอื�นใด 

ไม่มีผูถื้อหุน้อื�นใดเสนอวาระเพื�อพิจารณาเพิ�มเติม ประธานจึงเปิดโอกาสใหที้�ประชุมสอบถามและแสดงความ

คิดเห็น  

คุณยุทธนา ธงชัยกุล ผุ้ถือหุ้น 

 “ราคานํ�ามนัและเหลก็ที�ปรับตวัสูงขึ�นจะมีผลกระทบกบับริษทัอยา่งไร?” 

คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 “เรื�องแรกเรื�องราคานํ�ามนัที�ช่วงเกิดสงคราม รัสเซีย-ยเูครน ราคานํ�ามนัขึ�นไปถึงสูงสุดถา้จาํไมผ่ิดประมาณ ��� 

เหรียญต่อบาร์เรลตอนนี� เหลือประมาณ �� เหรียญต่อบาร์เรลใช่ไหมครับ ในดา้นของประชาชนทั�วไปกค็งเดือดร้อนกนั

พอสมควร แต่ในแง่บริษทัเราถือวา่เป็นผลดีเพราะวา่พอราคานํ�ามนัสูงก่อใหเ้กิดงานใหม่ๆขึ�นมา ผูที้�รอการสร้างโรง

กลั�นนํ�ามนัหรือโรงปิโตรเคมี พอราคานํ�ามนัขึ�นพวกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีคอลก็จะสูงตามกนัไปดว้ยทาํใหก้ารตดัสินใจ

ขึ�นโครงการใหม่ๆดีขึ�น ยกตวัอยา่งโครงการเคมีที�เราทาํอยูที่�จงัหวดัปราจีนบุรีจบโครงการไปแลว้ เรียกวา่โครงการ T3 

โครงการT4 ก็กาํลงัจะขึ�น ตอนนี� เรามีโอกาสสูงอยูที่�โครงการ T4,T5 ขึ�นอีกสองโครงการ สาํหรับราคาเหล็กที�เพิ�มขึ�น

มนัมีผลดีกบัเราสองอยา่ง หนึ�งงานที�เราทาํไปแลว้ตอนนั�นราคายงัเป็นของเดิม ฉะนั�นเราไม่มีผลกระทบอะไรทั�งสิ�น 

ส่วนงานในอนาคตเราไดร้ะบุ(factor)เรื�องราคาเหลก็ที�สูงขึ�น ��-�� เปอร์เซ็นตเ์ขา้มาแลว้ แต่ที�มีผลต่อลูกคา้คือ หากว่า 

สแตนเลสตีลมีราคาเพิ�มขึ�นเกือบสองเท่า แต่งานพวกสแตนเลสตีลไม่ใช่วตัถุที�บริษทัจะตอ้งซื�อเองลูกคา้จะเป็นผูซื้�อให ้

ที�เราซื�อจะเป็นพวกโครงสร่างเหลก็ซึ�งเรากร็ะบุ(factor) ไปในการเสนอราคารอบต่อไปแลว้นะครับ อนันีก็มีผลดี

ทางออ้มอีกทางก็คือราคาสแตนเลสตีลสูงขึ�น สิ�งที�สแตนเลสตีลจะผลิตขึ�นไดคื้อเหลก็กลา้บวกนิกเกิล นิกเกิลเป็นบริษทั

ที�เหมืองที�มาดากสักา้ผลิตราคาเพิ�มขึ�นจากตน้ปีถึงสี� เท่า ทาํใหเ้ขาเร่งอยากจะผลิตมากๆเพราะรายไดก้าํลงัดีทาํใหง้านที�

เขาอยากจะทาํเร่งมากและเพิ�มขึ�นเรื�อยๆเพราะเขาตอ้งการจะสร้างรายได ้(make money) ฉะนั�นในแง่ของบริษทัแลว้เนี�ย

ถือวา่ทั�งสองอนัไม่มีผลกระทบใดๆทั�งสิ�นเลยครับ” 

คําถาม �  

 “ค่าแรงที�ปรับตวัสูงขึ�น แลว้ยงัมีข่าวว่าจะปรับขึ�นค่าแรงขั�นตํ�าจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการดาํเนินงานอยา่งไร

ไหม?” 
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คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

  “ค่าแรงขั�นตํ�าของเรานี�ไม่มีผลกระทบเลยเพราะว่าช่างที�อตัราค่าแรงตํ�าสุดของเรา สูงกวา่ค่าแรงขั�นตํ�าอยู่

พอสมควรอยูแ่ลว้ ฉะนั�นเพิ�มค่าแรงขั�นตํ�าขึ�นไปเป็น��� บาทถา้รัฐบาลทาํจริงไม่มีผลกบัเราเพราะเราจ่ายสูงกวา่ค่าแรง

ขั�นตํ�าอยูแ่ลว้ครับ” 

คําถาม �  

 “ในส่วนของงานที�มาดากสักา้ราคาที�เราเสนอเป็นราคาFOBหรือเป็นราคาที�รวมค่าขนส่งไปแลว้หรือยงั” 

คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 “มีทั�งสองประเภทครับถา้งานที�ทาํอยูเ่มืองไทย Pexcell เราเริ�มตน้ทาํที���� กวา่ลา้น กขึ็�นมาถึง���กวา่ลา้นแลว้ 

งานนี� เรารวมค่าขนส่ง แต่วา่สิ�งที�เราทาํไปแลว้นี�ส่งไปเรียบร้อยหมดแลว้ครับไม่มีผล ส่วนอื�นไม่มีวตัถุ วตัถุลูกคา้เป็น

คนจดัหาใหท้าํที�มาดากสักา้โดยตรงเลยครับ” 

คําถาม �  

  “ทาํไมผลประกอบการไตรมาส � ที�ผา่นมาไม่ดีเหมือนไตรมาสก่อนหนา้นั�น” 

คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 “เหตุผลหนึ�งคือดา้นของการจดัการ (operation) เพราะวา่ไตรมาส� เป็นงานที�ไดรั้บมาอยูใ่นช่วงทา้ยปลาย

โครงการรายไดก้็จะลดลง(drop)ลงมาบา้งแลว้โครงการใหม่กย็งัไม่ขึ�นมา” 

คุณบุญล้อม ฝากมิตร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 “เป็นรอยต่อของงานเมื�อไตรมาส�กบัไตรมาส�” 

คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

  “ในธุรกิจประเภทที�เราทาํอยู่จะมองเป็นไตรมาสต่อไตรมาสคงไม่ถือว่าถูกตอ้งมากนกัเ พราะวา่โครงการแต่ละ

โครงของเรา บางโครงการเลก็อาจจะ � เดือน โครงการกลาง � ปี โครงการใหญ่ � ปีกวา่ ฉะนั�นขอใหดู้ภาพรวมเป็นปี

ต่อปีครับ แลว้ไตรมาส � เป็นช่วงทา้ยของโครงการหลายโครงการ ขอใหดู้ธุรกิจที�เราทาํอยู่เป็นปีต่อปีจะดีกวา่ จะ

ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง(actuality)มากกวา่ที�จะดูกนัเป็น ไตรมาสต่อ ไตรมาสครับ” 
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คุณวิชิต ลออเสถียรกลุ ผู้ถือหุ้น 

 “เวลานี�รัฐบาลกาํลงัส่งเสริม EV หรือรถไฟฟ้า ที�ใชพ้ลงังานไฟฟ้าแทนรถนํ�ามนั ถา้การใชน้ํ�ามนัลดลงบริษทั

ไดเ้ตรียมการรับมาอยา่งไร?” 

คุณเยี�ยม จันทรประสิทธิ� ประธานกรรมการบริษัท 

“เราไม่ไดอ้ยูใ่นธุรกิจนี�  ฉะนั�นตรงนี�ก็คิดวา่ในฐานะที�เราเป็นประชาชน ทางบริษทัก็ยินดีที�จะสนบัสนุน

นโยบายของรัฐบาล มนัเรื�องของสิ�งแวดลอ้มดว้ยมนัจาํเป็นที�เราตอ้งส่งเสริมเรื�อง Electric Vehicle ได ้แต่พูดถึงวา่ใน

ระยะเวลาอนัสั�น (short term) แลว้ โปรโมชั�นยงันอ้ยอยู ่เมื�อเทียบกบัความตอ้งการเพราะฉะนั�นมนัจะตอ้งมีการโป

รโมททางรัฐบาลมากกวา่ปัจจุบนั คงมีเท่านี� เพราะเราไม่ไดอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมนี�ครับ” 

ไม่มีคาํถามเพิ�มเติม  

ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที�สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื�อเวลา ��:�� น. 

 

 

 

นายเยี�ยม จนัทรประสิทธิ�  

ประธานกรรมการบริษทั 

 

 

    

นางสุดจินดา  เศรษฐกลูวชิยั     

กรรมการ/เลขานุการบริษทั 

 (ผูบ้นัทึกการประชุม) 
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นายเยี�ยม จันทรประสิทธิ� อายุ �� ปี 

ประธานกรรมการบริษัท 
ลักษณะการเป็นกรรมการ 

เขา้ดาํรงตาํแหน่ง เมื�อ � สิงหาคม ���� 

วาระตาํแหน่งกรรมการ  3  ปี 

ความสัมพันธกั์บผู้บริหาร 

ไมม่ ี

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� 

จาํนวน  -�- หุน้ 

ประวัตกิารศึกษา  

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคม ีUniversity of  Kansas, สหรฐัอเมริกา 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program(DAP)2010รุน่ที� �� 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

ประสบการณท์าํงาน 

ผูจ้ดัการ นิติบคุคล วายซีเอน็จิเนียริ�งคอนซลัแตนส ์                 2543 – 2553  

รองกรรมการอาํนวยการของ บมจ.ไทยออยล ์      2538 – 2542 

ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัถ ์    2551 – ปัจจบุนั 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั�งสิ�น � บริษัท 

ประธานกรรมการ  บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั(มหาชน)            2554 – ปัจจบุนั 

ไม่มกีารดาํรงตาํแหนง่ในกจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
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บรษิัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company 

 

 

 

นายบุญเครือ   เขมาภรัิตน ์ อายุ �� ปี 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ 

ลักษณะการเป็นกรรมการ 

เขา้ดาํรงตาํแหน่ง เมื�อ � สิงหาคม ���� 

วาระตาํแหน่งกรรมการ  � ปี  

ความสัมพันธกั์บผู้บริหาร 

-บตุรรว่มบิดามารดาเดียวกนักบั นางบญุลอ้ม  ฝากมิตร 

(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน)  

-บิดา ของ นายฉตัรมงคล  เขมาภิรตัน ์ 

 (กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนนุ) 

-บิดาของ นางสดุจินดา  เศรษฐกลูวิชยั (ตาํแหน่งกรรมการและเลขานกุารบริษัท) 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� 

จาํนวน 0 หุน้  

ประวัตกิารศึกษา     

มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนวดัสทุธิวราราม 

ประวัตกิารอบรม 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program(DAP)2010 รุน่ที� 84  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

ประสบการณท์าํงาน 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ศรรีาชาคอนสตรคัชั�น (1994)  จาํกดั       2537 – 2554 

กรรมการ บริษัท ไทย ไทเฮ จาํกดั        2555 – ปัจจบุนั 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เอสซซีี เมนเทนแนนซ ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั    2541 – ปัจจบุนั 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ศรรีาชาโฮลดิ �ง จาํกดั      2537 – ปัจจบุนั 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บี.เค.วนั จาํกดั       2547 – ปัจจบุนั 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนทั�งสิ�น � บริษัท 

กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ      2554 – ปัจจบุนั 

บรษิัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั(มหาชน)   

ไม่มีการดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบยีน 
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บรษิัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

 

 

 

 

 

นายสราวุธ ไกรลาศศิริ อายุ �� ปี 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
ลักษณะการเป็นกรรมการ 

เขา้ดาํรงตาํแหน่ง เมื�อ �� สิงหาคม ���� 

วาระตาํแหน่งกรรมการ  3  ปี 

ความสัมพนัธก์ับผู้บริหาร 

ไมม่ ี

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� 

ไมม่ ี

ประวัตกิารศึกษา  

นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายเอกชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัตกิารอบรม 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ���/���� สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ��/���� สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

สมาชิกวิสามญั แห่งเนติบณัฑิตยสภา 

สมาชิก สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ ์
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บรษิัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

ประสบการณท์าํงาน 

บริษัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน)     พฤษภาคม ���3 – พฤศจิกายน ���� 

บริษัท เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี� จาํกดั    ธนัวาคม 2553 –  พฤศจิกายน ���� 

บริษัท ปตท สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  ธนัวาคม ���� – กมุภาพนัธ ์���� 

บริษัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั   มีนาคม ���� – มิถนุายน ���� 

บริษัท กดุั�น แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั    กรกฎาคม ����-ปัจจบุนั 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั�งสิ�น �  บริษัท 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั(มหาชน)    สิงหาคม ���� – ปัจจบุนั 

ไม่มกีารดาํรงตาํแหนง่ในกจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบ 5

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2566 ปี 2565 2564

ประธานกรรมการ 50,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน

กรรมการ 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั� ง 15,000 บาท/ครั� ง 15,000 บาท/ครั� ง

กรรมการ 15,000 บาท/ครั� ง 15,000 บาท/ครั� ง 15,000 บาท/ครั� ง

3.ค่าตอบแทนปี
ไม่เกนิร้อยละ0.5 ของรายได้รวม

บริษัท

ไม่เกนิร้อยละ0.5 ของรายได้รวม

บริษัท

ร้อยละ0.1-0.5 ของรายไดร้วม

บริษทั

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั� ง 20,000 บาท/ครั� ง 20,000 บาท/ครั� ง

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั� ง 10,000 บาท/ครั� ง 10,000 บาท/ครั� ง

          ประธานกรรมการบริหาร 10,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/เดือน

           กรรมการบริหาร 5,000 บาท/เดือน 5,000 บาท/เดือน 5,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน
15,000 บาท/ครั� ง 15,000 บาท/ครั� ง 15,000 บาท/ครั� ง

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั� ง 10,000 บาท/ครั� ง 10,000 บาท/ครั� ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ม ี3 ประเภท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

เบี�ยประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน

เบี�ยประชุม

1.ค่าตอบแทนรายเดือน

2.ค่าเบี�ยประชุม
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

หมวดที� � 

ข้อบังคบัเกี�ยวกบัเรื�องกรรมการ 

ขอ้ 19.  เวน้แต่ที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ ��. ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี�  
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อเสียงหนึ�ง 
(2) ในกรณีที�บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการมีจาํนวนไม่เกินกว่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีไดใ้นการ
เลือกตั�งครั� งนั�น ให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตั�งกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อนั�น โดยกรรมการที�ผูถื้อหุ้นออกเสียง
เลือกตั�งจะไดร้ับคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุน้นั�นมีอยู่ทั�งหมดตาม (�) โดยจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
(3) ในกรณีที�บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการมีจาํนวนเกินกว่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีไดใ้นการเลือกตั�ง
ครั� งนั�น ให้ใชว้ิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั�งนี�  ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที�ผูถื้อหุ้นออกเสียง
เลือกตั�งจะไดร้ับคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นนั�นมีอยู่ทั�งหมดตาม (�) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ� งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได ้โดยบุคคลซึ� งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคล
ซึ� งไดร้ับการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�นให้ผู ้
เป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการจาํนวนหนึ�งในสาม (�/�) ออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (�) ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (�/�) 
กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออก
ตามวาระนั�นอาจไดร้ับเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 21. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
(4) ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก  
(5) ศาลมีคาํสั�งให้ออก 

ขอ้ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ยื�นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถึงบริษทั
กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้ 

ขอ้ 24. ภายใต้บงัคบัของข้อ �� ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (�) เดือน บุคคลซึ�งไดรั้บเลือกให้
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทนนั�น 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (�/�) ของจาํนวนกรรมการ
ที�ยงัเหลืออยู ่
ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงจนจาํนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจาํนวนที�จะเป็นองคป์ระชุม ให้กรรมการที�
เหลืออยูจ่ดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเพื�อเลือกตั�งกรรมการแทนตาํแหน่งที�ว่างทั�งหมดนั�นภายในหนึ�ง (�) เดือนนบัแต่
วนัที�จาํนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจาํนวนที�จะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนอยูใ่น
ตาํแหน่งเพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งตนแทน 
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ขอ้ 23. ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี�  (�/�) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (�/�) ของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้ (ถา้มี) ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

หมวดที� 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี� (4) เดือนนบัแต่วนัสิ�นสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งของสํานักงานใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานที�อื�นใดตามที�ประธาน

กรรมการจะเห็นสมควร 

2. การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นซึ�งมีหุ้น

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี�สิบห้า (25) 

คน ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียก

ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีนี�  ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ�ง (1) เดือนนบั

แต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผูถ้ือหุ้นที�มีชื�ออยู่ใน

ทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที�คณะกรรมการกาํหนด และจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้

เป็นไปตามที�ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัเดียวกนั ทั�งนี�  สิทธิของบุคคลดงักล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน 

แมว่้าทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้จะมีขอ้มูลเปลี�ยนแปลงแลว้ 

วนัที�กาํหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งเป็นวนัที�ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกินสองเดือน 

4. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าเป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวสิามญั ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือ

นดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียด

ตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื� องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา รวมทั� งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า

สาม (3) วนั 

คาํบอกกล่าวที�ส่งใหบ้รรดาผูถ้ือหุน้นั�นใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

5. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะให้บุคคลอื�นซึ�งบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็

ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวนัที�และลายมือชื�อของผูถ้ือหุ้นที�มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที�นาย

ทะเบียนกาํหนด โดยมีรายละเอยีดอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี�  

1. จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะถืออยู ่

2. ชื�อผูรั้บมอบฉนัทะ 

3. ครั� งที�ของการประชุมที�มอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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หนงัสือมอบฉนัทะนี� จะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูที้�ประธานกรรมการกาํหนด ณ ที�ประชุมก่อนผูร้ับ

มอบฉนัทะเขา้ประชุม 

4. กรณีที�มีการมอบฉนัทะ บุคคลทั�งที�เป็นผูถื้อหุ้นและไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้น ที�ไดรั้บมอบฉนัทะมากกว่าหนึ� ง (�) ฉนัทะ 

ยอ่มมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนฉนัทะที�ตนมีนอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตวัในกรณีที�ตนเป็นผูถื้อหุน้ 

5. ในการประชุมผูถ้ือหุ้นทุกครั� ง ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า 

(��) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�ง (�/�) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั�งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ� งใน

สาม (�/�) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จาํนวนผูถ้ือหุ้นซึ� งมาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กาํหนดไว ้หากการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การ

ประชุมนั�นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม

ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั� งหลงันี� ไม่

บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

6. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่

สามารถปฎิบติัหน้าที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่นที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมเลือกผูถ้ือหุ้นคนหนึ� ง

เป็นประธานในที�ประชุม 

7. ผูเ้ป็นประธานในที�ประชุมจะเลื�อนการประชุมผูถื้อหุ้นไปในเวลาอื�นโดยความยินยอมของที�ประชุมก็ได ้และให้ที�

ประชุมกาํหนดสถานที� วนัและเวลาที�จะประชุมครั� งต่อไปดว้ย แต่ในที�ประชุมซึ�งไดเ้ลื�อนมานั�น หา้มมิให้ปรึกษา

กิจการอื�นใดนอกจากกิจการที�คา้งมาแต่วนัประชุมครั� งก่อน อนึ�งวธีิการส่งคาํบอกกล่าวใหเ้ป็นไปตามขอ้ ��. 

8. การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั�น 

ให้หุน้หนึ�ง (�) หุ้นมีเสียงหนึ� ง (�) เสียง ผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุ้นรายนั�นไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื� องนั�น นอกจากการออกเสียงเลือกตั�งกรรมการ และมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นนั�นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�   

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

2. ในกรณีดงัต่อไปนี�  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัให้แก่บุคคลอื�น 

2. การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัจาํกดัมาเป็นของบริษทั 

3. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 

4. การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

5. การเพิ�มหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกูเ้พื�อเสนอขายต่อประชาชนทั�วไป 
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6. การควบหรือเลกิบริษทั 

7. การลงคะแนนลบัในที�ประชุมผูถ้ือหุน้อาจกระทาํไดเ้มื�อมีผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (�) คนร้องขอ และที�ประชุมผูถื้อ

หุ้นเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ� งหุ้นเป็นหนึ� งเสียง  ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั�นให้เป็นไปตามที�

ประธานในที�ประชุมกาํหนด 

8. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํอย่างนอ้ยมีดงันี�  

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�

ผา่นมา  

2. พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา 

3. พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

4. พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

5. พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

6. กิจการอื�น ๆ 

ขอ้ 47. ในกรณีที�บริษทั หรือบริษทัยอ่ยตามคาํนิยามของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์กลงเขา้ทาํรายการ

ที�เกี�ยวโยงกนัหรือมีการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยที์�สาํคญัของบริษทัตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�กาํหนดไวใ้นเรื�องนั�น ๆ ดว้ย 

หมวดที� � 

เงินปันผลและเงนิสํารอง 

ขอ้ 58. ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไรซึ� งรวมถึงกาํไรสะสม ในกรณีที�บริษทัยงัมียอด

ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจาํนวนหุน้ หุ้นละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บการอนุมตัิจากที�ประชุมผูถื้อ

หุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นไดเ้ป็นครั� งคราวเมื�อเห็นว่าบริษทัมีกาํไรสมควรพอที�จะ

ทาํเช่นนั�น และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ให้รายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ในกรณีที�บริษทัยงัจาํหน่ายหุ้นไม่ครบตามจาํนวนที�จดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนแลว้ บริษทัจะ

จ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ก็ได ้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายในหนึ� ง (�) เดือนนับแต่วนัที�ที�ประชุมผูถ้ือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ทั�งนี�  ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั�นในหนงัสือพิมพเ์ป็น

เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (�) วนัดว้ย ถา้หากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที�กฎหมายกาํหนด หา้มมิใหเ้รียกร้อง

ดอกเบี�ยต่อบริษทั 

ขอ้ 59. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจาก
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ทุนสาํรองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินสาํรองอื�น ๆ ตามที�

เห็นสมควรเพื�อการดาํเนินกิจการของบริษทักไ็ด ้
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

ขั�นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2566 

บรษัิท ศรรีาชาคอนสตรัคชั�น จาํกัด (มหาชน) 

วันพธุที� 19 เมษายน 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถื้อหุน้ บมจ.ศรีราชาคอนสตรคัชั�น  

กรณีรบัมอบฉนัทะ กรณีมาดว้ยตวัเอง 

 แสดงบตัรประจาํตวั 

 แบบฟอร์มลงทะเบียนที�มี Barcode 

 

 แสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบและแสดงบตัรประจาํตวัผูรั้บมอบ 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียนที�มี Barcode 

กรณีมีผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน (สาํหรบัผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนและมติต่อที�ประชมุ จนครบทุกวาระ โดยจะประกาศผลตามวาระ 

เจา้หนา้ที�เกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลาํดบั 

ประธานเปิดการประชุม 

 (เวลา ��:�� น.) 

เขา้หอ้งประชุม 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

โต๊ะลงทะเบียน เริ�ม ��:�� น. 

บรษิทัลงทะเบียนการประชมุ 

ผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 

รบับตัรลงคะแนน 

ประธานหรอืผูร้บัมอบหมายชี �แจงวิธีการลงทะเบียน 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

คาํชี�แจง การลงทะเบยีน วธีิการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) 

  

บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบตามที�กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้ไดแ้ก่  

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซบัซอ้นและ 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบไวช้ดัเจน 

3. แบบ ค.แบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุน้ 

 

เพื�อให้ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษทัเป็นผูล้งคะแนนออกเสียงโดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกขอ้ความแลว้จดัส่งมายงับริษทัก่อน

การประชุม 

 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัจะเริ�มเปิดรบัลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนงัสือมอบฉันทะเป็นเวลา 2 ชั�วโมงก่อนการประชุม  

 

เอกสารที�ต้องใช้ในการลงทะเบยีน 

1. กรณีที�ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุ

เช่น บตัรประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 

(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ  ซึ� งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูร้ับ

มอบฉนัทะ (สามารถ download ไดจ้าก www.sricha.com  ) 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉันทะไดล้งชื�อ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค)  เอกสารที�ส่วนราชการออกใหผู้รั้บมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

2. กรณีที�ผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล 

2.1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

(ก)  เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึ�งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

2.2. กรณีที�ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 

(ก)  หนงัสือมอบฉันทะซึ� งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ (สามารถ 

download จาก website www.sricha.com ) 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ� งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ� งเป็นผูถื้อ

หุน้ 

(ค)  สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ผูแ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ� งเป็นผูม้อบฉันทะและลงชื�อรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง  

(ง)  เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

วธีิการมอบฉันทะ 

 

  บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์กาํหนดหรือสามารถ 

Download  ไดจ้าก www.sricha.com  ซึ� งมีใหเ้ลือก 3 แบบ  ดงันี�  

 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทั�วไป  ซึ� งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค.  เป็นแบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับ

ฝากและดูแลหุ้น 

ผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี�  

(1) เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�ง  เพยีงแบบเดยีวเท่านั�น 

(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั

คนใดคนหนึ�ง  โดยใหร้ะบุชื�อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที�ผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะ   มอบฉันทะ  หรือกาเครื�องหมายหน้า

ชื�อกรรมการอิสระ  ตามที�บริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือกเพยีงท่านเดียวให้เป็นผูร้ับมอบฉันทะในการเขา้

ร่วมประชุมดงักล่าว 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท  พร้อมทั�งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทาํหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื�อให้   ถูกตอ้งและมีผล

ผกูพนัตามกฎหมาย 

(4) กรณีมอบอาํนาจให้กรรมการอิสระ สามารถนาํส่ง ณ สถานที�ประชุม หรือ ส่งทางไปรษณีย ์ซึ� งบริษทัฯตอ้งไดรั้บ

หนงัสือภายในวนัที� 18 เมษายน 2566 

  ทั�งนี�   ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้ และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่

จาํนวนที�ตนถืออยูไ่ด ้
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                  เอกสารแนบ � 

Sriracha Construction Public Company Limited . บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110   97 หมู่ที� � ต.สุรศักดิ� อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ����� 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

ชื�อ   นายกมล  รัตนไชย   อายุ       57     ปี  

ตําแหน่ง                         กรรมการอสิระ   

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม AGM ครั�งนี�    ไม่มี   

ประวัติการศึกษา   

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

บญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)  

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 73 /2008 

หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ) รุ่นที� 23/2008  

หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที� 16/2012  

หลกัสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy(HMS) 2013 

หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที� 21/2015 

ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 215/2016 

หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที� 9/2017 

หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 2019 

หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 2019 

หลกัสูคร Corruption Risk & Control: Technical Update รุ่นที� 15/2022 

หลกัสูตร Advanced Audit Committee (AACP) รุ่นที�  44/2022 

ประสบการณ์ทํางาน 

กรรมการอิสระ  บจก. เกียร์เฮด        2555 – ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ บจก.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย)                                      2555 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.ซุปเปอร์ริช เคอเร็นซี� เอก็ซ์เชนจ ์���5    2561 – ปัจจุบนั 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนทั�งสิ�น  2  บริษทั 

กรรมการอิสระ  บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั�น        2554 – ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา บมจ.แมท็ชิ�ง แมก็ซิไมซ์ โซลูชั�น   2553 – ปัจจุบนั 

 

ในกรณีที�ตอ้งการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมสาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือ

รับรองบริษทั ที�ลงนามรับรองความถูกตอ้งแลว้ กลบัมายงับริษทัภายในวนัที� 18 เมษายน 2565 ตามที�อยูด่งันี�   

   . หนังสือมอบฉันทะ                          

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

97 หมู่ � ตาํบลสุรศกัดิ�  อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20110 
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Sriracha Construction Public Company Limited . บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

--------------------------------- 

 เขียนที�      
 Made at 

 วนัที�   เดือน   พ.ศ.  
 Date           Month                          Year 

�. ขา้พเจา้  สญัชาต ิ    
   I/We  Nationality 

อยู่บา้นเลขที� ถนน    ตาํบล/แขวง     
Residing at  Road             Sub District 

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์    
District Province Postal Code 

ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท   ศรีราชาคอนสตรคัชั�น        จาํกดั (มหาชน) 
As shareholder of                                     Sriracha Construction  Public Company Limited  
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม…………….…………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง ดงันี� 
Hold a total amount of                                     shares, and is entitled to cast              votes 

    หุน้สามญั         หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast                votes 

    หุน้บรุมิสทิธิ        หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast                 votes 

 

 �. ขอมอบฉนัทะให ้ 
     Hereby Appointed  

       (1)                                               อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที�    
                            Name  Age    Residing at No. 

ถนน    ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต     
Road    Sub District   District 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postal Code      or 

                    (2)                                                                     อาย ุ ……………ปี อยูบ่า้นเลขที�     
                            Name                                               Age   Residing at No. 

ถนน    ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต      
Road    Sub District    District 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postal Code      or 
 

   มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ นายกมล รัตนไชย      อาย ุ      57        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director Mr.Kamol Ratanachai                   Age    57     years  

อยู่บา้นเลขที�        54      ซอย รามคาํแหง 58/3 แยก 4         แขวง    หวัหมาก  

No…………….54 ………………… Street  Ramkhamhaeng 58/3 Intersection4………. Sub District Huamark  

เขต    บางกะปิ   จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย ์ 10240  

District       Bangkapi Province      Bangkok                 Postal Code ……..10240   
 

 

Duty Stamp 
20 Baht 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

 



เอกสารแนบ � 

Sriracha Construction Public Company Limited . บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 
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Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 317 577   โทร. +�� �� 317 555 แฟกซ์ +�� �� 317 577 

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2566 ในวนัที� 19 เมษายน 2566  เวลา 10:00 น.  ณ หอ้งแปซฟิิค โรงแรม The Tide บางแสน 

ตั�งอยู่ที� �� ซอย � ถนนบางแสนสาย � ตาํบลแสนสุข อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุร ีหรือพงึจะเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�น

ดว้ย 
Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the 

Shareholders 2023 to be held on April 19, 2023 at 10:00 pm, at Pacific Room, The Tide Resort, located at 44/1 Had 

Bangsaen 1 Rd. Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province or on such other date and at such other place 

as may be adjourned or changed. 

 กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนั�น ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 

 

  

 ลงชื�อ     ผูม้อบฉนัทะ 
 Sign        (     )     Grantor 

 ลงชื�อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Sign       (    )     Proxy 

 ลงชื�อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Sign        (    )     Proxy 

 ลงชื�อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Sign        (    )     Proxy 

หมายเหตุ 
Remark 
  

1. ถือหุ้นที�มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on 

his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy. 

2. ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถนาํส่งใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจาํตวัหรือหนังสือรับรองบริษทัที�

รับรองสําเนาเรียบร้อย ณ สถานที�ประชุม ตามวนัและเวลาที�กาํหนด หรือ จดัส่งทางไปรษณียม์าตามที�อยู่ขา้งล่างนี�  อนึ� ง 

บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บเอกสารภายในวนัที� 18 เมษายน 2566 

If proxy is granted to the Independent Director, please kindly submit this form with authorized signature 

together with the certified copy of Identification Card or Company Registration to the following address. The 

company must receive these documents within April 18, 2023. 

แผนกเลขานุการบริษทั        Company Secretary Department 

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)               Sriracha Construction Public Company Limited 

97 หมู่ 3 ต.สุรศกัดิ�  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110        97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110 
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97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110   97 หมู่ที� � ต.สุรศักดิ� อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ����� 

Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577   โทร. +�� �� ��� ��� แฟกซ์ +�� �� ��� ��� 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

Proxy Form B 

--------------------------------- 

 เขียนที�      

 Made at 

 วนัที�  เดือน  พ.ศ.   

 Date               Month                         Year 

�. ขา้พเจา้   สัญชาติ      

   I/We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขที� ถนน     ตาํบล/แขวง      

Residing at Number Road       Sub District 

อาํเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      

District Province Postal Code 

ซึ� งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   ศรีราชาคอนสตรัคชั�น            จาํกดั (มหาชน) 

as a shareholder of                    Sriracha Construction Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม          หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงันี�  

Hold a total amount of                                       shares, and is entitled to cast                 votes 

    หุ้นสามญั            หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 

    หุน้บุริมสิทธิ            หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

    Preferred share          shares, and is entitled to cast                 votes 

 �. ขอมอบฉันทะให ้ 

      Granted and appointed 
                      (1)    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที�        
                                                                   Age  Residing at No. 
ถนน  .ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต        
Road   Sub District   District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code or 
                    (2)   อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที�   
                            Name                   Age              Residing at No. 
ถนน    ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต        
Road  Sub District   District 
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postal Code      or 

Duty Stamp 

20 Baht 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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Sriracha Construction Public Company Limited . บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110   97 หมู่ที� � ต.สุรศักดิ� อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ����� 

Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577   โทร. +�� �� ��� ��� แฟกซ์ +�� �� ��� ��� 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ   นายกมล รัตนไชย      อ า ยุ        57          ปี 

       Assign a proxy to the Independent Director   Mr.Kamol Ratanachai                                     of age           57          years  

อยูบ่า้นเลขที�      54 ซอย  รามคาํแหง 58/3 แยก 4     แขวง   หวัหมาก   

No.                    54 Street  Ramkhamhaeng 58/3 Intersection4………….Sub District        Huamark                                    

เขต         บางกะปิ จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์ 10240  

District       Bangkapi Province      Bangkok                            Postal Code  10240     

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผู ้

ถือหุ้นสามญัประจาํปี 2566  ในวนัที� �� เมษายน ����  เวลา 10:00 น.  ณ  ห้องแปซิฟิค  โรงแรม เดอะไทด์ บางแสน ตั�งอยูที่� ��/� 

ถ.หาดบางแสน � ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  

Just only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting 

of the Shareholders 2023 to be held on April 19, 2023 at 10:00 am, at Pacific Room, The Tide Resort, located on 44/1 

Hard Bangsaen 1 Rd. Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province or on such other date and at such other 

place as may be adjourned or changed. 

�. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมครั� งนี�  ดงันี�  

     I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 

วาระที� � เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

  Chairman’s Report 

- เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

- To be acknowledged only. 

 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมตัรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2565 

To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2022 held on April 19, 2022. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
                              

 

 

 

 

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

วาระที� �  พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ในรอบปี 2565 สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2565 

To consider and approve the Company’s Financial Statement for the year 2022 end December 31, 2022. 

 (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 

 

 

วาระที� 4  พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

To Consider and approve the appointment of the new directors as the replacement for retired directors.

   แต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

              Elected the whole set of directors  

 

 

  การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล  ดงันี�   

        The election and appointment of individual director(s) as follows: 

1. นายเยี�ยม  จนัทรประสิทธิ�  Mr.Yiem Chundprasit 

 

 

2. นายบญุเครือ  เขมาภรัิตน์   Mr.Boonkrua Khemapiratana 

 

  

    3.  นายสราวธุ ไกรลาศศิริ   Mr.Saravut Krailadsiri 

 

 

วาระที� 5 พจิารณาและอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 

To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2023 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 
 Approve  Not approve   Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

 (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 

วาระที� 6 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับรอบปีบญัชี 2566 สิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม 2566 

     To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2023 and fix their remuneration.       

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                                                            

 

  

วาระที� 7  พจิารณา และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากกาํไรสะสม 

To consider and approve the dividend payment from retained earning 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

  

 

 

วาระที� 8  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 

Others (if any) 

 (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

                               

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

 

การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี� ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง

นั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and 

will not be regarded as my/our voting as shareholder(s). 

ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณีที�ที�ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, 

or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there 

is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the 

Proxy deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั�น เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 

 

 

 ลงชื�อ  ……..……………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
 Sign (……………..……………………)   Grantor 
 
 ลงชื�อ  …………..………………………….. ผูรั้บมอบฉันทะ 

 Sign (……………..……………………)   Proxy 

 ลงชื�อ  ……………..……………………….. ผูรั้บมอบฉันทะ 

 Sign (……………..……………………)   Proxy 

 ลงชื�อ  ……………..……………………….. ผูรั้บมอบฉันทะ 

 Sign (……………..……………………)   Proxy 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

หมายเหต ุ(Remarks) 

1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their 

behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy. 

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual 

director. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the 

attached Annex to the Proxy Form B. 

4. ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ สามารถนาํส่งใบมอบฉนัทะ พร้อมเอกสารประจาํตวัหรือหนงัสือรับรองบริษทัที�รับรองสําเนา

เรียบร้อย ณ สถานที�ประชุม ตามวนัและเวลาที�กาํหนด หรือ จดัส่งทางไปรษณียม์าตามที�อยูข่า้งล่างนี�  อนึ�ง บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บเอกสาร

ภายในวนัที� 18 เมษายน 2566 

If proxy is granted to the Independent Director, please kindly submit this form with authorized signature together with the 

certified copy of Identification Card or Company Registration to the following address. The company must receive these 

documents within April 18, 2023. 

 

 แผนกเลขานุการบริษทั       Company Secretary Department 

 บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)    Sriracha Construction Public Company Limited 

 97 หมู่ 3 ต.สุรศกัดิ�  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110    97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  ศรีราชาคอนสตรัคชั�น                       จาํกดั (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of                         Sriracha Construction                          Public Company Limited 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2566 ในวนัที� 19 เมษายน 2566 ณ ที�หอ้งแปซิฟิค    โรงแรม เดอะไทด ์ รีสอร์ท บาง

แสน ตั�งอยูท่ี� ��/� ถ.หาดบางแสน � ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี  

 AT the Annual General Meeting of the Shareholders 2023 to be held on April 19, 2023 time 10:00 am, at Pacific Room, 

The Tide Resort, located on 44/1 Hard Bangsaen 1 Rd. Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province  

หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 

วาระที�     เรื�อง          

Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 

 

 

วาระที�     เรื�อง          

Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 
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Sriracha Construction Public Company Limited 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Proxy Form C 

--------------------------------- 

 เขียนที�      

 Made at 

 วนัที�  เดือน  พ.ศ.   

 Date               Month                         Year 

�. ขา้พเจา้   สญัชาติ      

   I/We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขที� ถนน     ตาํบล/แขวง      

Residing at Number Road       Sub District 

อาํเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      

District Province Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ        

To Act as the Custodian for         

ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   ศรีราชาคอนสตรัคชั�น            จาํกดั (มหาชน) 

as a shareholder of                    Sriracha Construction Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม          หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงันี�  

Hold a total amount of                                       shares, and is entitled to cast                 votes 

    หุน้สามญั            หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 

    �. ขอมอบฉนัทะให ้ 

      Granted and appointed 

                      (1)    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที�        

      Name                                                                  Age  Residing at No. 

ถนน  .ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต        

Road   Sub District   District 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 

Province  Postal Code or 

                    (2)   อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที�   

                            Name                   Age              Residing at No. 

ถนน    ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต        

Road  Sub District   District 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Province  Postal Code      or 

Duty Stamp 

20 Baht 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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Sriracha Construction Public Company Limited 

   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ   นายกมล  รัตนไชย       อ า ยุ        57          ปี 

       Assign a proxy to the Independent Director   Mr.Kamol Ratanachai                                       of age           57           years  

อยูบ่า้นเลขที�      54 ซอย  รามคาํแหง 58/3 แยก 4   แขวง   หวัหมาก    

No.                    54 Street ramkamhaeng 58/3 junction 4    Sub District  Huamark                                    

เขต         บางกะปิ  จงัหวดั   กรุงเทพมหานครฯ     รหสัไปรษณีย ์ 10240   

District       Bangkapi Province      Bangkok                            Postal Code  10240     

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผู ้

ถือหุ้นสามญัประจาํปี 2566  ในวนัที� 19 เมษายน 2566  เวลา 10:00 น. ณ ที�หอ้งแปซิฟิค โรงแรม เดอะไทด ์รีสอร์ท บางแสน ตั�งอยู่

ที� ��/�  ถ.หาดบางแสน � ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี หรือพึงจะเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Just only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting 

of the Shareholders 2023 to be held on April 19 , 2023  at 10:00 am, at Pacific Room, The Tide Resort, located at 44/1 

Had Bangsaen 1 Rd. Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province or on such other date and at such other place 

as may be adjourned or changed. 

ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมครั� งนี�  ดงันี�  

     I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 

วาระที� � เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

  Chairman’s Report 

- เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

- To be acknowledged only. 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมตัรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2565 

To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2022 held on April 19, 2022. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
                              

วาระที� �  พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ในรอบปี 2565 สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2565 

To consider and approve the Company’s Financial Statement for the year 2022 end December 31, 2022. 

 (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 
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 (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 

วาระที� 4 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

To Consider and approve the appointment of the new directors as the replacement for retired directors.

   แต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

              Elected the whole set of directors  

 

 

  การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล  ดงันี�   

        The election and appointment of individual director(s) as follows: 

   1.นายเยี�ยม  จนัทรประสิทธิ�  Mr.Yiem Chundprasit 

 

 

2. นายบญุเครือ  เขมาภรัิตน์   Mr.Boonkrua Khemapiratana 

 

  

    3.  นายสราวธุ ไกรลาศศิริ   Mr.Saravut Krailadsiri 

 

 

วาระที� 5 พจิารณาและอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 

To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2023 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 

 

 

 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 
 Approve  Not approve   Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 
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Sriracha Construction Public Company Limited 

วาระที� 6 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับรอบปีบญัชี 2566 สิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม 2566 

     To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2023 and fix their remuneration.        

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                                                            

 

  

วาระที� 7  พจิารณา และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากกาํไรสะสม 

To consider and approve the dividend payment from retained earning 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

  

 

 

วาระที� 8  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 

Others (if any) 

 (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

                               

 

 

 

 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 
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การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี� ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง

นั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and 

will not be regarded as my/our voting as shareholder(s). 

ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณีที�ที�ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, 

or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there 

is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the 

Proxy deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั�น เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 

 

 ลงชื�อ  ……..……………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
 Sign (……………..……………………)   Grantor 
 
 ลงชื�อ  …………..………………………….. ผูรั้บมอบฉันทะ 

 Sign (……………..……………………)   Proxy 

 ลงชื�อ  ……………..……………………….. ผูรั้บมอบฉันทะ 

 Sign (……………..……………………)   Proxy 

 ลงชื�อ  ……………..……………………….. ผูรั้บมอบฉันทะ 

 Sign (……………..……………………)   Proxy 
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หมายเหต ุ(Remarks) 

1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their 

behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy. 

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual 

director. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the 

attached Annex to the Proxy Form B. 

4. ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ สามารถนาํส่งใบมอบฉนัทะ พร้อมเอกสารประจาํตวัหรือหนงัสือรับรองบริษทัที�รับรองสําเนา

เรียบร้อย ณ สถานที�ประชุม ตามวนัและเวลาที�กาํหนด หรือ จดัส่งทางไปรษณียม์าตามที�อยูข่า้งล่างนี�  อนึ�ง บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บเอกสาร

ภายในวนัที� 18 เมษายน 2566 

If proxy is granted to the Independent Director, please kindly submit this form with authorized signature together with the 

certified copy of Identification Card or Company Registration to the following address. The company must receive these 

documents within April 18, 2023. 

 

 แผนกเลขานุการบริษทั       Company Secretary Department 

 บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)    Sriracha Construction Public Company Limited 

 97 หมู่ 3 ต.สุรศกัดิ�  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110    97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110 
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Sriracha Construction Public Company Limited . บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110   97 หมู่ที� � ต.สุรศักดิ� อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ����� 

Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577   โทร. +�� �� ��� ��� แฟกซ์ +�� �� ��� ��� 

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

Sriracha Construction Public Company Limited 

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

Annex to the Form of Proxy 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  ศรีราชาคอนสตรัคชั�น                       จาํกดั (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of                         Sriracha Construction                          Public Company Limited 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2566 ในวนัที� 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ที�หอ้งแปซิฟิค โรงแรม เดอะไทด ์รีสอรท์ 

บางแสน ตั�งอยูที่� 4 4 / 1   ถ.หาดบางแสน � ต.แสนสขุ อ.เมือง จ. ชลบรุี หรือพึงจะเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

AT the Annual General Meeting of the Shareholders 2023 to be held on April 19, 2023 time 10:00 am, at Pacific Room, The 

Tide Resort, located at 44/1 Had Bangsaen 1 Rd. Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province or on such other date and at such 

other place as may be adjourned or changed. 

วาระที�     เรื�อง            

Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                              

 

                          

วาระที�      เรื�อง            

 Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 

 

วาระที�         เรื�อง           

Agenda         Subject 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

                                                          

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve  Not approve  Abstain 

  เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve  Not approve  Abstain 
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