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SCC-CSC 006/2564                       

วนัท่ี  10 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เร่ือง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน ผูถื้อหุน้บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (เอกสารแนบ) 

1. แบบฟอร์มใบลงทะเบียน จดัท าโดย TSD (Barcode System) (เอกสารแนบ 1) 

2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (เอกสารแนบ 2) 

3. รายงานประจ าปี 2563 ( QR CODE เอกสารแนบ 3) 

4. ประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ (เอกสารแนบ 4)  

5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 (เอกสารแนบ 5) 

6. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 6) 

7. ค าช้ีแจงการลงทะเบียน วิธีมอบฉนัทะ และการแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 7) 

8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุม (เอกสารแนบ 8) 

9. หนงัสือมอบฉนัทะและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะ (เอกสารแนบ 9) 

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแป

ซิฟิค โรงแรม The Tide บางแสน ตั้งอยู่ท่ี 44 ซอย 1 ถนนบางแสนสาย 1 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี บริษทัฯ จึง

ใคร่ขอเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมในวนัและเวลาดงักล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

วาระที่ 1. เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

วาระที่ 2. พจิารณาอนุมตัรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที่ 4 สิงหาคม 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 ท่ีผ่านมาได้

บนัทึกถกูตอ้งตรงตามความเป็นจริง ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส าเนารายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมติัรับรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3. พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษทัฯประจ าปี 25623ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีปรากฏ

อยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2563 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและ

เป็นไปอย่างอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีแลว้ อีกทั้งยงัไดรั้บการ

พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัโดยได้

จดัส่งรายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินท่ีน าเสนอนั้นได้รับการสอบทาน  จาก

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยเห็นว่ารายการต่าง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนมีเอกสาร

หลกัฐาน  และมีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง  เหมาะสมตามมาตรฐานนโยบายการบญัชีแลว้  จึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 4. พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ท่ี 20 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวน

หน่ึงในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน

ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลบัเข้ามาด ารง

ต าแหน่งใหม่ได ้ ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น พ.ศ. 2564 น้ี กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้ง

ออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่านคือ 

ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 
จ านวนท่ีเขา้ร่วม

ประชุมปี 2563 

1.นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ 3 ปี 6/6 

2.นายณรงค ์ สุขสวสัด์ิ กรรมการอิสระ 3 ปี 6/6 

3.นางสุดจินดา เศรษฐกลูวิชยั กรรมการ 3 ปี 6/6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
โดยท าการพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญของ
กรรมการแต่ละท่าน จึงขอเสนอกรรมการสามท่านน้ีใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในวาระ3ปี 
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1.นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ 

2.นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

3.นายสุดจินดา เศรษฐกลูวิชยั กรรมการ 

ซ่ึงกรรมการทั้ง 3 ท่านน้ีลว้นเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์การท างานท่ีจะเป็น
ประโยชนต่์อบริษทัฯ จึงขอใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งใหบุ้คคลทั้ง 3 ท่านดงักล่าวขา้งตน้
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีวาระ 3 ปี ทั้งน้ีมีรายละเอียดและประวติักรรมการท่ีขอน าส่งต่อผูถื้อ
หุน้ตามเอกสารแนบ 4 

การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5. พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางใน

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษทัฯ  จึงเห็นสมควรก าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท,คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามท่ีเสนอ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนใน

ปี 2563 ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบ 5  

การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 6. พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2564 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 46 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสังกดั บริษทั เอเอสที 

มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชี ของ บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั

ย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2564โดยให้ผูส้อบบญัชีคนหน่ึงคนใดดงัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีมีอ านาจสอบ
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ทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้ง  

 

การน้ีขอเสนอใหก้ าหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2564 ส าหรับบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน ดงัต่อไปน้ี  
 ปี 2564 ปี 2563    ปี 2562 

ค่าสอบบญัชี 1,300,000 บาท 1,300,000 บาท 1,250,000 บาท 

อน่ึง ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานสอบบญัชี(ถา้มี)เช่นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั คิดตามค่าใชจ่้ายจริง
เท่านั้น  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และในปี 2563 
บริษทัไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืนใดใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 

การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7.  พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร การจ่ายเงนิปันผลและการจดัสรรเงนิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม โดยได้

พิจารณาถึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ศกัยภาพการเติบโต แผนการลงทุน การขยายงาน ความจ าเป็น

และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไวส่้วนหน่ึงเพ่ือการลงทุนและสร้าง

ผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ืองใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ในปี 2563 บริษทัมีผลก าไรท่ีดี มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องท่ีดี โดยบริษทัฯมีทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 31,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อยตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงันั้นในปี 2564 บริษทัฯไม่มีหนา้ท่ีตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุน
ส ารองอีก คณะกรรมการบริษทัฯจึงเสนอใหท้ าการจ่ายเงินปันผลท่ีจ านวน 0.40 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
จ านวน 309,879,000 หุน้ คิดเป็นเงินทั้งส้ิน  123,951,600 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเพ่ือจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อ

หุน้ตามจ านวนท่ีเสนอ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเกนิกึง่หน่ึงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1 นายประดิษฐ ์ รอดลอยทุกข ์ A  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 218   บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
2 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก B  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334    บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
3 นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทุกข ์ C  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211    บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
4. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ D  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633    บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
5. นางสาวสุนนัทา ค าสุข E  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8207    บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

 

 

 

 

ฆ 

วาระที่ 8 เร่ืองอืน่ๆเพือ่พจิารณา (ถ้าม)ี 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบก าหนดการดงักล่าว หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี กรุณายื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานในท่ีประชุม และ/หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุม

มอบหมายก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิด

อากรแสตมป์ 20 บาทใหแ้ก่ประธานในท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ สถานท่ีประชุม หรือ 

 ส่งมาท่ี บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน)  แผนกเลขานุการบริษัท เลขที่ 97 หมู่  3 ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ทั้งน้ีกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดแ้ก่ นายดุสิต ชูปัญญา ตามรายละเอียดดงัปรากฏอยูต่ามเอกสารแนบ 9 

 ในการน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นจะตอ้งน าหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดท่ีระบุใน

เอกสารแนบ 7 มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

ขอแสดงความนบัถือ 

                          

 

(นายเยี่ยม จนัทรประสิทธ์ิ)  

ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ของ 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งแสนสุขแกรนด์ฮอล์ 3 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตั้งอยู่

ท่ี 50,54 ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คน 

1. นายเยีย่ม จนัทรประสิทธ์ิ   ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ 

2. นายดุสิต ชูปัญญา    ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายณรงค ์ สุขสวสัด์ิ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระ 

5. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์   กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

6. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์   กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายฉตัรมงคล เขมาภิรัตน์   กรรมการ 

8. นางสุดจินดา เศรษฐกลูวชิยั   กรรมการ/เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั จ านวน 1 คน 

1. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ                       ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 9211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 น้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น

ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 (Record Date) ขณะน้ีบริษทัฯ มีจ านวนหุ้นท่ี

ขายแลว้ทั้งหมด 309,879,000 หุน้ ในการประชุมคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

ในการเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีมีครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ประธานจึงขอกล่าวเปิดการ

ประชุม และไดม้อบหมายให้ นายกณัฑฤทธ์ิ เกตุสัมพนัธ์ แจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ท่ีประชุม

ทราบ  

ผู้ถือหุ้นทีม่าด้วยตนเองจ านวน    21 ราย คดิเป็นจ านวน     14,629,600 หุ้น หรือร้อยละ 4.72 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

ผู้รับมอบฉันทะเป็นจ านวน       13 ราย คดิเป็นจ านวน   176,281,600 หุ้น หรือร้อยละ 56.89 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด     34 ราย คดิเป็นจ านวน    190,911,200 หุ้น หรือร้อยละ 61.61 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
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บริษทัฯ มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2563 ดงัน้ี ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉันทะจะได้รับบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้นหน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั

จ านวนหุน้ท่ีมีหรือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมาโดยหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ

จะไม่สามารถแบ่งจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และในการลงมติแต่ละวาระ บริษทัฯจะท าการเก็บใบ

ลงคะแนนของทุกท่านทั้งท่ีออกเสียง, ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะขอเก็บใบลงคะแนนของผูไ้ม่เห็นดว้ยแลว้

ตามดว้ยงดออกเสียงก่อนในแต่ละวาระ จากนั้นจึงจะท าการเก็บใบลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยเม่ือจบวาระสุดทา้ย และในวาระ

เลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุน้ตอ้งลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามท่ีปรากฏอยูใ่นใบลงคะแนน  ทั้งน้ีจะท าการ

ประกาศผลการลงคะแนนของวาระนั้นๆทนัทีท่ีจบวาระ อน่ึง หากผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีความประสงค์จะสอบถามใน

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละวาระนั้น สามารถท าไดต้ามความเหมาะสม โดยผูถื้อหุ้นตอ้งแจง้ช่ือ-นามสกุล จ านวนหุ้น

และล าดบัท่ีๆปรากฎอยูใ่นใบลงคะแนนท่ีไดรั้บ ให้ท่ีประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการตอบค าถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของวาระนั้นๆ จากนั้นประธานเสนอใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณาตาม

ระเบียบวาระการประชุมตามท่ีปรากฎในหนงัสือนดัประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1.  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

 ไม่มีเร่ืองแจง้เพื่อทราบ 

วาระที ่2.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2562 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมาไดท้  าการบนัทึกถูกตอ้งตรง

ตามความเป็นจริง ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่

ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 

ประธานเปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมติัรับรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

มติ  ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 
 
 

เห็นด้วย 35 ราย จ านวน 191,072,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง 0 ราย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที ่3. พจิารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัท  ในรอบปี 2562 ส้ินสุด  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

บริษทัฯ เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัรับรองงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีแลว้ อีกทั้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัให้

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3 

ประธานเปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้สอบถามดังต่อไปนี ้

นายภักดี ช่างวชิชุการ ผู้ถือหุ้น 

อยากทราบว่าผลประกอบการ 3 ปีของบริษทัขาดทุน แสดงว่าอาจมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ถูกตอ้ง ขอให้ช่วยช้ีแจงว่า

ท าไมขาดทุนแลว้จึงมีการจ่ายภาษีอากร 

นางสาววนิดา ประพนัธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบการเงิน เกิดจากบริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัย่อยเรามีก าไร ท าให้เกิดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

แต่บริษทัใหญ่เราไม่ไดเ้สียภาษี 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัท  ในรอบปี 2562 ส้ินสุด  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 

วาระที ่4. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 20 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวนหน่ึงในสาม 

(1/3) ออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้

ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกตาม

วาระนั้นอาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น พ.ศ. 2563 น้ี กรรมการ

ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่านคือ 

 

 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาท่ีด ารง จ านวนท่ีเขา้ร่วม

เห็นด้วย  36  ราย จ านวน 191,187,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100   ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย   จ านวน       0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง 0 ราย จ านวน       0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ         0          ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ต าแหน่ง ประชุมปี 2563 

1.นายเยีย่ม จนัทรประสิทธ์ิ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
บริษทั 

3 ปี 4/4 

2.นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 3 ปี 4/4 

3.นายตรัยรักษ ์ เตง็ไตรรัตน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ปี 3/4 
เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนไดพ้ิจารณา

คุณสมบติั ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญของกรรมการแต่ละท่านท่ีครบก าหนดตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระแลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ 

1.นายเยีย่ม จนัทรประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษทั 

2.นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

3.นายตรัยรักษ ์ เตง็ไตรรัตน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์การท างานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ จึงขอให้เสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดงักล่าวขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมี

รายละเอียดและประวติักรรมการท่ีน าส่งผูถื้อหุน้แลว้ในเอกสารแนบ 4 

ประธานเปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติ

อนุมติัแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามท่ีเสนอ 

มติ ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหน่งและมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

นายเยีย่ม จันทรประสิทธ์ิ  ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบริษัท 

 

นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์  ต าแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

 

เห็นดว้ย  36  ราย จ านวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย   จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง    0 ราย จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0          ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย  36   ราย จ านวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย   จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง    0 ราย จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0          ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์  ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

วาระที ่5.  พจิารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา

ก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษทัฯ 

เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั,คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารตามท่ีเสนอ

ดงัต่อไปน้ี 

ต าแหน่ง เบีย้ประชุม/คร้ัง 
ผลตอบแทนในการท างาน 

รายเดอืน รายปี 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 50,000 รวมกรรมการทุกท่านไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้

รวมของบริษัทตามงบการเงินประจ าปีท่ีได้รับ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

กรรมการบริษทั 15,000 25,000 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 -  

-กรรมการตรวจสอบ 10,000 -  

-ประธานกรรมการบริหาร - 10,000  

-กรรมการบริหาร - 5,000  

-ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
15,000 -  

-กรรมการคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
10,000 -  

-ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง 
15,000 -  

-กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000   

ค่าตอบแทนรายปี 

เห็นดว้ย  39   ราย จ านวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย   จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง    0 ราย จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0          ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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คณะกรรมการบริษทัได้รับค่าตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านรวมกนัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ รายไดร้วมของบริษทัฯ 

ตามงบการเงินประจ าปีท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีการจดัสรรให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

ก าหนด 

ประธานเปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติ

อนุมติัค่าตอนแทนตามท่ีเสนอ 

มติ  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ 

 โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนตามรูปแบบท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

วาระที ่ 6. พจิารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2563 ส้ินสุดวนัที่ 31   

ธันวาคม 2563 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 46 และขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให ้

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสังกดั บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั ให้เป็นผูต้รวจสอบบญัชี ของ บริษทั ศรีราชา

คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนหน่ึงคนใดดงัมีรายช่ือดงักล่าวมีอ านาจ

สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  

การน้ีขอเสนอใหก้ าหนดค่าตรวจสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2563 ส าหรับบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน ดงัต่อ่ไปน้ี 

 ปี 2563 ปี 2562   ปี 2561 
ค่าสอบบญัชี 1,300,000 บาท 1,250,000 บาท 1,250,000 บาท 

 อน่ึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานสอบบญัชี (ถา้มี) เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั คิดตามค่าใช้จ่ายจริง

เท่านั้น  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั

เห็นดว้ย  36   ราย จ านวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย   จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง    0 ราย จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0          ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

1 นายประดิษฐ ์ รอดลอยทุกข ์ A  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 218   บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

2 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก B  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

3. นางพรทิพย ์ เลิศทนงศกัด์ิ C  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211 บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

4. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ D  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
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ยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และในปี 2562 บริษทัฯ ไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืนใด

ใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 

ประธานเปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติ

อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสังกดั บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผูส้อบบญัชี

บริษทั รวมถึงก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนดงัน้ี 

วาระที ่7.  พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

เน่ืองจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน จะพิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโต และจากผลการด าเนินงาน

ในปีท่ีผ่านมา รวมถึงแผนการลงทุน การขยายงาน ความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจดัสรร

เงินทุนไวส่้วนหน่ึงเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ืองให้แก่ผูถื้อหุ้น ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนส ารองตาม

กฎหมายจ านวนทั้งส้ิน 31,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจ านวนท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบั

ของบริษทัขอ้ท่ี 59 ก าหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น ในปี 2563 น้ีบริษทัฯ จึงไม่มีหน้าท่ีตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุน

ส ารองอีก โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

 เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องท่ีดี แต่การผลการด าเนินงานขาดทุน และเป็นการ

ขาดทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกนั ดงันั้น ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัฯจึงเสนอไม่ใหมี้การจ่ายเงินปันผล 

ประธานเปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติ

อนุมติัไม่จ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ 

มติ    ท่ีประชุมมีมติไม่จ่ายเงินปันผลโดยมีผลการลงคะแนนดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่8. เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานจึงเปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้สอบถามดังนี ้

เห็นดว้ย  36 ราย จ านวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย   จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง    0 ราย จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0          ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย  36 ราย จ านวน 191,187,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย   จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง    0 ราย จ านวน       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ         0          ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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นางสาวนิภาพร อนิชุยทอง อาสาพทิกัษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

 ปัจจุบนัระบบเอไอ เขา้มามีบทบาทกบัอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้าง อยากทราบวา่บริษทัฯมี

นโยบายหรือกลยทุธ์ใดท่ีเขา้มาช่วยส่งเสริมระบบเอไอเพื่อสร้างความน่าเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุ้น 

นางสุดจินดา เศรษฐกูลวชัิย กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 ตอนน้ียงัไม่มี ยงัคงสนบัสนุนการใชแ้รงงานไทยทุกอยา่งแต่วา่ถา้เร่ืองเทคโนโลยี เราก็พฒันาในทุกระบบอยู่

แลว้ 

นางสาวนิภาพร อนิชุยทอง อาสาพทิกัษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

  อยากทราบวา่พบปัญหาเก่ียวกบัการขาดแรงงานบา้งไหม 

นายสมพงษ์ ชอมัพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการฝ่ายการจัดการ 

 เน่ืองจากตอนน้ีเราไดมี้การลงทุนเทคโนโลยี เก่ียวกบัออโตเวลล์ ซ่ึงจะเขา้ท่ีส านกังานศรีราชาและส านกังาน

ระยอง ตอนน้ีเราติดตั้งไปได้70% เพราะติดปัญหาเร่ืองโควิท ซ่ึงออโตเวลล์ จะช่วยเราได้มากเก่ียวกบัเร่ืองคนงาน 

โดยเฉพาะเร่ืองค่าแรงท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ท่ีเก่ียวกบัช่างเช่ือม เพราะวา่อตัราการผลิตสูงมาก  

นายสุรวุฒิ ตาบทพิยวฒันา ผู้ถือหุ้นบริษัท  

 ไม่ทราบวา่ต่อจากน้ีไปบริษทั มีแนวโนม้ท่ีเราจะมีโอกาสรับงานไดม้ากข้ึนไหม เพราะวา่ท่ีผา่นมาหลายๆปีไม่ดี

เลย 

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 ขอเรียนให้ทราบเก่ียวกบัภาพรวม บริษทัเราถูกจดัให้อยู่ 1 ใน 40 บริษทัท่ีประมาณการว่าเป็นหุ้นในตลาดท่ี

ก าลงัเทิร์นอะราวด์ เน่ืองจากเรามีการขาดทุนสะสมมา เพราะงานเรานอ้ยมากและราคาแข่งขนักนัสูง แต่ตอนน้ีงานเรา

เขา้มาเยอะมาก และแต่ละงานมีมาจินท่ีดีมากถึงดีเยี่ยม ท าให้แบคล็อคท่ีอยู่ในมือไตรมาสท่ี2 ถึงกลางปีหน้า อยู่ท่ี

ประมาณ 2300 ลา้นบาท เป็นแบคล็อคท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงไม่รวมกลางปีหนา้ข้ึนไปท่ีเรายงัคุยอีกหลายงานต่อเน่ืองกนัไป

หลงัจากเสร็จงาน 2300 ลา้นน้ี เราจึงมัน่ใจว่าตอนน้ีหุ้นเราเทิร์นอะราวด์ จริงๆ ซ่ึงไดส้ะทอ้นจากผลประกอบการไตร

มาสท่ี1 ไปแลว้ไตรมาสท่ี2 ท่ีออกประมาณกลางเดือนน้ี ก็จะสะทอ้นภาพใหเ้ห็นชดัข้ึนวา่เราเทิร์นอะราวด ์จริงๆ 

ตอนน้ีมีงานบางงานท่ีมีปริมาณงานสูงกวา่ราคาท่ีตกลงเบ้ืองตน้ เพราะฉะนั้น2300ลา้นบาทเป็นราคาเบ้ืองตน้ของสัญญา 

ซ่ึงถา้งานเพิ่มข้ึน 10 เปอร์เซ็นต ์รายไดก้็จะเพิมข้ึนอีกประมาณ10 เปอร์เซ็นต ์

นางสาวแขนิดา พรมมะล ิผู้ถือหุ้นบริษัท 

 แบคล็อคหมายถึงมีการท างานไปหรือเพิ่งเซ็นตส์ัญญาหรือส าเร็จไปก่ีเปอร์เซ็นต ์ท่ีบนัทึกเป็นรายไดไ้ปแลว้ ขอ

ภาพรวมไดไ้หมวา่งานหน่ึงก่ีปีถึงส าเร็จ 
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นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 แบคล็อคท่ีมีอยูต่อนน้ีเร่ิมไปหมดแลว้ ส่วนท่ีเป็นการรับรู้รายไดย้งัไม่เยอะ เพราะเร่ิมเป็นสัญญาเม่ือตน้ปี จะ

ทะยอยรับรู้รายไดต้อนไตรมาส2,3,4 และไตรมาส 1,2 ปีหนา้ ส าหรับงานใหม่ท่ีรับมา 3 งาน งานหน่ึงรายไดส่้วนใหญ่

งานส่วนใหญ่อยู่ท่ีเมืองไทยส่วนต่อไปจะส่งไปติดตั้งท่ีประเทศมาดากสัการ์ อีก2 งานเป็นงานท่ีเมืองไทย ระยะเวลา

ประมาณกลางปีหนา้ จะมีงานท่ีมาดากสัการ์ประมาณ 500 ลา้นบาท เป็นแบคล็อคท่ีคุณภาพดี งานหน่ึงก็ประมาณ 650 

ลา้นบาทอีกงานประมาณ 1100 ลา้นบาทเป็นราคาเบ้ืองตน้ เท่าท่ีทราบขอ้มูลมางานก็มีปริมาณมากกว่า 1100 ลา้นบาท

และเป็นงานท่ีท าไม่ยาก 

ผู้ถือหุ้นบริษัท 

 เท่าท่ีตรวจสอบขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยคุ์ณกฤษฎาแจง้ว่ามี 3 งาน ใชช่ื้อโครงการ T3 ในตลาดหลกัทรัพย์

แจง้ว่า 1030 ลา้นบาทใช่ตวัเลขเดียวกบั1100 ลา้นบาทหรือไม่ Project Pexcell แจง้ตลาด 489 ลา้นบาทก็คือ 500 ลา้น

บาทใช่หรือไม่ และอีกโปรเจค 650 ลา้นบาท คืองานอะไร 

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 1090 ล้านบาท น่าจะเป็นราคาเบ้ืองตน้ของT3 Pexcell ประมาณ 500 ลา้นบาท อีกงาน650 ลา้นบาท คือ

Harmony ครับ  

ผู้ถือหุ้นบริษัท 

 พอจะแจง้ใหท้ราบ ไดไ้หมถา้จะรับรู้เป็นรายไดข้องปี 2563  ประมาณเท่าไร และ ปี2564ประมาณเท่าไร 

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 อยูใ่นช่วงประมาณการรายได ้จะรับรู้ไดใ้นปี2563 ขอประเมินตวัเลขอีกนิดครับ 

ผู้ถือหุ้นบริษัท 

 เน่ืองจากธุรกิจข้ึนอยูก่บังานประมูล ประมูลไดสู้งสุดในปี 2559 ซ่ึงผมไดล้งทุนไปในประมาณปี 2558 2559 แต่

มนัมาเฟลในช่วงปี 2560 2561 2562 ท่ีงานลดลง อยากจะฝากไวท่ี้ 2 ค าถาม ขอ้1. บริษทัคาดวา่จุดคุม้ทุนของบริษทัท่ีวา่

ถา้จะไม่มีก าไรหรือขาดทุน จะตอ้งมีงานขั้นต ่ารายไดป้ระมาณเท่าไร ขอ้2. เน่ืองจากลกัษณะงานรายไดห้ลกัเกิดจากการ

ประมูล ปัญหาคือความไม่คงท่ี ความไม่สม ่าเสมอของงานท่ีจะได ้บริษทัมีวธีิบริหารจดัการยงัไง มีแผนส ารองอยา่งไรท่ี

สร้างความมัน่ใจให้ผูถื้อหุ้นว่า ในระยะยาวบริษทัจะมีงานเข้ามาอย่างสม ่าเสมอ จะมากจะน้อยอย่างไร ไม่ให้มนั

ครอบคลุมจุดคุม้ทุนของบริษทั 
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นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 จากท่ีวา่ 2-3 ปีมาน้ีท่ีขาดทุน ถา้ดูในงบดุลทางบญัชีจะเห็น ไม่ไดข้าดทุนท่ีตวัเงินจริง ส่วนใหญ่ขาดทุนจากค่า

เส่ือมและการส ารองไว ้ตามกฎของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกมาใหม่ ฉะนั้นจริง ๆ แลว้มนัไม่ไดข้าดทุนอะไร  

ส่วนท่ีว่าการประมูล สมยัน้ีการประมูลมนัไม่ไดเ้ก่ียวกบัวา่การประมูลใครประมูลต ่าท่ีสุดแลว้รับต่อไป ธุรกิจเราเป็น

ธุรกิจจ าเพาะจริง ๆ ลูกคา้จะเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีขีดความสามารถท าใหเ้ขาได ้เพราะเขาลงทุนสูงมาก ฉะนั้นบางรายการท่ี

เป็นการประมูลเรารู้อยูแ่ลว้วา่งานน้ีไดง้านน้ีไม่ได ้มนัค่อนขา้งซบัซอ้นเพราะวา่ธุรกิจน้ีอยูท่ี่ความมัน่ใจของผูรั้บเหมาวา่ 

ท่ีเขาลงทุน 3หม่ืนลา้น 2แสนลา้นน้ี จะท าได ้น่ีคือโอกาส เน่ืองจากเรารับงาน 3-4 งาน ท่ีเขา้มา ท าให้ สมรรถภาพของ

เราเต็ม งานท่ีใหญ่กวา่นั้นอีกท่ีก าลงัอยูใ่นเมืองไทยตอนน้ี ขอไม่ระบุช่ือ จะตอ้งปฏิเสธตรงนั้นไป เพราะวา่งานเราเต็ม

แลว้  

ผู้ถือหุ้นบริษัท 

 เร่ืองการเส่ือมราคาเป็นเร่ืองหลกัใช่ไหม ท่ีท าให้บริษทัขาดทุน แต่กระแสนเงินสดดูในงบมี 600-700 ลา้นบาท 

ฝากทั้งออมทรัพยแ์ละประจ า  

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

ณ ตอนน้ี กระแสเงินสดมีอยู ่800กวา่ลา้น  

ผู้ถือหุ้นบริษัท 

 เร่ืองการเส่ือมราคา ท่ีท าใหใ้นบญัชีขาดทุน คือโดยระบบแลว้เราหกัค่าเส่ือมก่ีปี แลว้โดยระบบจะหมดเร็ว ๆ น้ี

ไหม  

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 ถา้เราไดง้านท่ีมีคุณภาพ และมีก าไรดี ต ่ากวา่นั้นแน่นอน เพราะเรามีก าไร 

นางบุญล้อม  ฝากมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 ค่าเส่ือมราคาส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรหนกั รถเครน ค่าเส่ือมราคาจะเยอะอยูท่ี่ ส านกังานมะขามคู่ มีมูลค่าเกือบ

100 ลา้น ซ่ึงในบญัชีตดัรอบท่ี 20ปี ท่ีหกัค่าเส่ือม ซ่ึงค่าใชจ่้ายค่าเส่ือมราคาจะอยูท่ี่ส านกังานมะขามคู่ ส่วนใหญ่ ส่วนท่ี

เหลือบางรายการเรายงัใชง้านไดป้กติ  

ผู้ถือหุ้นบริษัท 

 ค าตอบยงัไม่ชดัเจน วา่ท ายงัไงให้มีความสม ่าเสมอกนัตลอดต่อเน่ือง มีแผนส ารองอะไรไหม ช่วงน้ีงาน ดีข้ึน 

ไหมท่ีพอเรามองเห็นระยะสั้น เรามีอะไรท่ีอธิบายให้คนอ่ืนเขา้ใจวา่ อยา่งน้อยอะไรคือปัญหาท่ีจะท าให้เราไม่เร่งงาน 

หรือเร่งงานน้อยเหมือนอยา่งปี 2560 2561 2562 แลว้อะไรเป็นตวัปัญหาหลกั ๆ ของธุรกิจหลกั เรามีการส ารองอะไร
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ไหม ท่ีจะท าให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจว่า ถา้เราเจอสภาวะแบบน้ีอีก ช่วงน้ีเราอาจจะเจอ เทร์ินอะราวด์ 1ปี 2ปี หรือ 3ปี ผมไม่

ทราบ ถา้เศรษฐกิจมนัซบ แลว้บริษทัจะมีรายไดอ้ะไรเขา้มาจากการประมูลหรือจากช่องทางไหน  

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 ธุรกิจของเราไม่ไดเ้ป็นธุรกิจ เก่ียวกบัการผลิต เราคือธุรกิจขายของ ฉะนั้นทุกอย่างข้ึนอยู่กบัว่า ลูกคา้มีงานมา

ให้เราในช่วงนั้นหรือไม่ เพราะธุรกิจหลกัเราคือ น ้ ามนักบัก๊าซ ซ่ึงตอนน้ีราคาน ้ ามนัถูก ลูกคา้อาจจะไม่ท าอะไรเลย 

เพราะวา่แต่ละโครงการ ท่ีลูกคา้เสนอเขา้มา เสนออนุมติัแลว้จึงเร่ิมก่อสร้าง เวลาเทร์ินอะราวด์ของมนัเน่ียก็ 4-5ปี ฉะนั้น

บางคร้ังท่ีน ้ ามนัข้ึนสูง60-70 เหรียญต่อบาร์เรล จึงเร่ิมก่อสร้าง เร่ิมขยายพอเสร็จปุ๊บน ้ ามนัราคาก็เพราะฉะนั้นน ้ ามนักบั

ก๊าซถึงเวลาพวกคอมมูนิต้ีท่ีมีราคาต ่า เขากลบัขยาย เพราะกวา่เขาจะเสร็จเน่ีย ราคาน ้ ามนัก็ข้ึนมาแลว้ เราจึงไม่สามารถ

การันตีวา่ มีงานต่อเน่ืองตลอด มนัข้ึนอยูก่บัวา่ ลูกคา้มีการลงทุนหรือไม่ แต่อนาคตอนัใกลน้ี้ ก็มีงานใหญ่อีกงานนึง ซ่ึง

เราก็หวงัวา่หลงัจบอนัน้ีแลว้เราจะไดต่้อ ซ่ึงยงัไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได ้ส่วนงาน T3 ลูกคา้มาคุยวา่จะสร้าง  T4 

T5 ต่อ งานโครงการระดบัเดียวกนั ส่วนบริษทัโรงกลัน่น ้ ามนัอีกรายหน่ึง มีโครงการขยายท่ีก าลงัคุยกบัรัฐบาลไทยมา

รวม ๆ หน่ึงปีแลว้ประมาณ 3-4แสนลา้นบาท ซ่ึงงานลกัษณะน้ี มีระยะเวลาประมาณ3ปีส าหรับการก่อสร้างถา้มีงาน

แบบน้ีเขา้เราควร ตั้งเป้าตรงไหน ท่ีใหผ้ลประโยชน์สูงสุดกบัเราหรือให้ คาดเดาวา่จะมีงานต่อเน่ืองตลอดเวลา ไม่มีใคร

สามารถ คาดเดาได ้ 

น.ส.แขนิดา พรมมะล ิผู้ถือหุ้น 

 ดูจากตวัเลข ค าถามเร่ืองของค่าเส่ือมราคา เฉพาะการขาดทุนน่าจะมาจากการเส่ือมราคาน้ีพอสมควร ในเชิงเงิน

สดอาจจะยงัดีอยู ่ตามรายงานประจ าปีหนา้ 56 ค่ะ 

ผู้ถือหุ้นบริษัท 

 ท่ีวา่สมรรถภาพเตม็ นัน่หมายถึงในช่วง 1-2 ปีขา้งหนา้ บริษทัไม่สามารถประมูลงานใหม่ไดใ้ช่ไหมครับ 

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 โครงการพวกน้ีใชเ้วลาประมาณ 4-5 ปี เพราะฉะนั้นเวลามีงานใหม่เขา้มา เขาจะเร่ิมคุยกนัแลว้ แต่ถา้ลูกคา้ใหม่

เดินเขา้มาแลว้บอกว่า มีงาน2,000 ลบ.ให้ไปท าพรุ่งน้ีเลย เราไม่สามารถรับไดแ้บว้ แต่ว่าถา้มีงานเล็กเขา้มาแลว้เรามี

ศกัยภาพเหลืองานท่ีจะท า เราก็ท า แต่วา่ถา้เป็นงานใหญ่เขา้มาก็ตอ้งรอให้งานตรงน้ีมนัลดลงก่อน หรืองานท่ีเรารับมา

ส าเร็จไปแลว้ ในช่วงท่ีเราประมูลงาน ถา้มีงานท่ีมีคุณภาพดีมากๆ เราก็ตอ้งรับไวก่้อน ซ่ึงการขยายงานพวกน้ีไม่ใช่วา่เรา

จะสามารถท าไดภ้ายในขา้มคืน การรับคนงาน บุคลากร ผูค้วบคุม เวลามีงานใหญ่เขา้มาก็รับเขา้มาเพิ่ม ร่วมกบัเคร่ืองออ

โตเวล ท่ีเราสั่งซ้ือเขา้มา ซ่ึงก าลงัเร่ิมด าเนินการไดเ้ตม็ท่ีเร็วๆน้ี ก็ตอ้งดูสภานการณ์วา่พร้อมท่ีจะรับงานเพิ่มไดห้รือยงั  

 



เอกสารแนบ 2 

 

Sriracha Construction Public Company Limited . บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110   97 หมู่ที่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
Tel. +66 38 317 555  Fax. +66 38 317577   โทร. +66 38 317 555แฟกซ์ +66 38 317 577 

 

นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ 

 ผมอยากรับงานท่ีบริษทัไม่เสียหาย อยากเลือกงานท่ีเราท าได ้เราไดก้ าไร ผมยกตวัอยา่งให้คุณฟังวา่ เม่ือเร็วๆน้ี

โรงงานบางจาก เกาหลีไดม้าจา้งให้ซ่อมท่าไทยออยล์แต่ไม่ไดรั้บ เพราะขนาดตอนน้ียงัท ากนัไม่เสร็จเลย เพราะฉะนั้น 

ผมจะรับงานท่ีเราท าไดแ้ละไดท้  า และก็ไม่เสียหาย ไม่ใช่เอาทุกคนไปเส่ียงหรอ ไปเส่ียงทีเดียว เสียหายไปแลว้ท ายงัไง 

เพราะงั้นเรามาท าใหม้นัอยูไ่ด ้อนัไหนมีโอกาสไดเ้ราก็เอา ทุกวนัตอนน้ีเราไดง้านเต็มอยูแ่ลว้ หลงัจากโควิทไปอาจจะมี

งานอีกเยอะ เราท างานเราตอ้งการติดดิน? คือพนกังานไดเ้งินเดือน บริษทัไดก้ าไร ลูกคา้ไดข้องดี ไม่ใช่ท างานแลว้ทิ้ง

งาน เอาแต่ก าไร แต่งานท่ีวา่มัน่คงเราก็ส่งคนไป ปีหน่ึงเราก็ไดพ้นัร้อยลา้น แต่ตอนน้ีเกิดโควิท เอาเคร่ืองบินส่งกลบัมา 

135 คน พึ่งกลบัมาเม่ือวนัท่ี 3 และจะกลบัจะไปเดือนสิงหาคม กนัยายน ซ่ึงโรงงานน้ีมุลค่าแสนกวา่ลา้น เราท ามาสิบ

กวา่ปีแลว้ เราไดม้า500ลา้นบาท ท่ีเหลืออีกก็เป็นหม่ืนลา้น ซ่ึงเราท าเสร็จแลว้ 500ลา้นบาท ใชเ้วลาท าแค่ 2-3เดือน แต่วา่

ตอนน้ีเรายงัไปไม่ได ้เพราะวา่ยงัติดโควทิ บริษทั เรา ส่งคนไปแลว้ 12 ปี ส่งไปประมาณไม่ต ่ากวา่หม่ืนคน และไม่เคยมี

ใครเสียเงินสักบาทเดียว ค่าเคร่ืองบินเราก็ออกให้ ค่าเขา้เราก็ออกให้ ผมก็มองวา่ ผมตอ้งท าไงให้บริษทัมีเงินส่วนตวัมา

ให ้เหมือนเป็นน ้าซึมบ่อทรายมาเล้ียงไว ้เราก็ไดเ้งินมาปีละ 300 ลา้น ก็ตอ้งเอาเงินตรงน้ีมาเฉล่ีย ก็เพื่อให้คนยงัอยู ่ถา้ไม่

มีคนแลว้เราไปท างานใหญ่ๆ จะรับคนทีหลงัเราก็เสียหายเหมือนกนั ผมอยูต่ ั้งแต่อายุ 22 ผมท าตรงน้ีมาตลอด ผมก็ระวงั

ให้ผูถื้อหุ้นดว้ย ไม่อยากให้ผูถื้อหุ้นเขา้มาซ้ือหุ้นท่ีบริษทั แลว้บริษทัสียหาย ผมรับรองไดว้่าไม่มีใครโกง กูเ้งินมาแลว้

บริษทัล้ม เจ้าของล้มบนฟูก ผมก็ไม่เคยท า ท่ีจะไปทุจริตคดโกง เอาเงินเข้ากระเป๋า ผมรับรองได้ว่า ผมไม่เคยท า

เพราะฉะนั้นขอใหม้ัน่ใจ ผมเป็นห่วงพวกถือหุน้ เอาเงินมาซ้ือหุน้ ถา้ผมมาโกง ผมก็รับไม่ได ้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคน

สบายใจ 

ผู้ถือหุ้นบริษัท 

 อยา่งน้ีพอจะสรุปไดไ้หมครับวา่ ในไตรมาสถดัๆไป เราจะมีผลประกอบการท่ีไม่ขาดทุน 

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ 

มัน่ใจครับ อีกไม่ก่ีวนั งบไตรมาส 2 ก าลงัจะออก ลองดูนะครับ 

ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 12:00 น. 

 

 

นายเยีย่ม จนัทรประสิทธ์ิ 

ประธานกรรมการบริษทั 
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Sriracha Construction Public Company Limited . บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110   97 หมู่ที่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
Tel. +66 38 317 555  Fax. +66 38 317577   โทร. +66 38 317 555แฟกซ์ +66 38 317 577 

 

 
   

นางสุดจินดา  เศรษฐกลูวชิยั     

กรรมการ/เลขานุการบริษทั 

 (ผูบ้นัทึกการประชุม) 
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นายกมล  รัตนไชย  (อายุ 54 ปี) :  กรรมการอสิระ 
ลักษณะการเป็นกรรมการ 
เขา้ด ารงต าแหน่ง เมือ่ 27 เมษายน 2561 

วาระต าแหน่งกรรมการ  3 ปี 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร 
ไมม่ ี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน  -0- หุน้ 

ประวัตกิารศกึษา  

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA)  

ประวัตกิารอบรม 

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

หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 2019 

หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 2019 

ประสบการณ์ท างาน 

กรรมการอสิระ  บจก. เกยีรเ์ฮด        2555 – ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ  บจก. แมท็ชิ่ง เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์      2555 – ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ  บจก. แมท็ชิ่ง บรอดคาสท ์       2555 – ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ  บจก. แมท็ชิ่ง สตูดโิอ พลสั       2555 – ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ  บจก. ไทมแ์ลปส ์                   2557 – ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ บจก.เดอะ สตูดโิอ พารค์ (ประเทศไทย)                                     2555 – ปจัจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.ซุปเปอรร์ชิ เคอเร็นซี ่เอก็ซเ์ชนจ ์1965    2561 – ปจัจบุนั 

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทัง้สิน้  3 บริษัท 

กรรมการอสิระ  บมจ. ศรรีาชาคอนสตรคัช ัน่        2554 – ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บมจ.แมท็ชิ่ง แมก็ซไิมซ ์โซลูช ัน่    2553 – ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.อสีเทอรน์เพาเวอร ์กรุป๊     2557 – ปจัจบุนั 
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นางสุดจนิดา   เศรษฐกูลวิชัย  (อายุ 50 ปี) :  กรรมการ /กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท                                                   
ลักษณะการเป็นกรรมการ 

 เขา้ด ารงต าแหน่ง เมือ่ 27 เมษายน 2561 

 วาระต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร 
 บตุรของนายบุญเครอื  เขมาภริตัน ์(ต าแหน่งกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ) 

 บตุรร่วมบดิา-มารดาเดยีวกนั กบั  นายฉตัรมงคล  เขมาภริตัน ์

(ต าแหน่งกรรมการ และกรรมการบรหิาร) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 จ านวน  6,878,900 หุน้ 

ประวัตกิารศกึษา  
 ปรญิญาโท - Procurement and Logistic,  Golden Gate University  

 ปรญิญาตร ี- International Business Administration,  Assumption University 

ประวัตกิารอบรม 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director  Accreditation  Program (DAP) 2010 รุ่นที ่84 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรFinancial Statements for Directors (FSD) 2011 รุ่นที ่14 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) 2010 รุ่นที ่18  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) 2010 รุ่นที ่4  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรCompany Secretary Program (CST)2010 รุ่นที ่37  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Advances for Corporate Secretaries(ACS) 2016 รุ่นที ่2 

ประสบการณ์การท างาน 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอสซซีเีมนเทนแนนซ ์เซอรว์สิเซส จ ากดั    2552 – ปจัจบุนั 

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทัง้สิน้ 1 บริษัท 

 กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ศรรีาชาคอนสตรคัช ัน่ จ  ากดั(มหาชน)               2554 – ปจัจบุนั 

 เลขานุการบรษิทั ศรรีาชาคอนสตรคัช ัน่ จ  ากดั(มหาชน)                   2554 – ปจัจบุนั 
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นางปิยะภา จงเสถียร  (อายุ 50 ปี) :  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

ลักษณะการเป็นกรรมการ 
 ยงัไมเ่คยเขา้ด ารงต าแหน่ง 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร 
 ไมม่ ี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ไมม่ ี

ประวัตกิารศกึษา  
 การศึกษา ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ(1996) มหาวทิยาลยั อสัสมัชญั 

 ปรญิญาตร ีบริหารธุรกจิ(1992) สาขาการเงนิการธนาคาร มหาวทิยาลยั อสัสมัชญั 

ประวัตกิารอบรม 
 หลกัสตูรนกับริหารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดระดบัสงู (บบส.ปปส.) รุ่น 2, ส านกังาน ปปส.กระทรวง

ยตุิธรรม 

 หลกัสตูรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่น 7,กองบญัชาการศกึษา ส านกังาน

ต ารวจแหง่ชาต ิ

 Director Certification Program รุ่น 234, Thai Institute of Directors 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 15, สถาบนัพระปกเกล้า 

 หลกัสตูร KSME รุ่น 20, ธนาคารกสกิรไทย 

 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตร์เพือสงัคม รุ่น 2, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูรกลยทุธ์การบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์RE-CU รุ่น 41, มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรดา้นการบรหิารงานคา้ปลกี Advance Retail Management (ARM) รุ่น 9, บมจ.ซพีอีอล 

ประสบการณ์การท างาน 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ  ากดั     ส.ค. 2557 – ปจัจบุนั 

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอน็ ท ีแคปปิคตอล จ ากดั     พ.ค. 2558 – ธ.ค.2559 

 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทั ทีป่รกึษา เอเชยี พลสั จ ากดั    ม.ิย.2545  - 2557 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวจิยั บรษิทั หลกัทรพัย ์พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)   ก.ย.2544 - 2545 
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ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

            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/คร้ัง 15,000 บาท/คร้ัง 15,000 บาท/คร้ัง

กรรมการ 15,000 บาท/คร้ัง 15,000 บาท/คร้ัง 15,000 บาท/คร้ัง

3.ค่าตอบแทนปี
ไม่เกนิร้อยละ0.5 ของ

รายได้รวมบริษทั

ไม่เกนิร้อยละ0.5 ของ

รายได้รวมบริษทั

ไม่เกนิร้อยละ0.5 ของ

รายได้รวมบริษทั

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง

 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

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

15,000 บาท/คร้ัง 15,000 บาท/คร้ัง 15,000 บาท/คร้ัง

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง 10,000 บาท/คร้ัง

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เบีย้ประชุม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ม ี3 ประเภท

1.ค่าตอบแทนรายเดือน

2.ค่าเบีย้ประชุม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เบีย้ประชุม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

 

 

 

 

ฆ 

หมวดที ่3 

ข้อบงัคบัเกีย่วกบัเร่ืองกรรมการ 

ขอ้ 19.  เวน้แต่ท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ 24. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ด้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรมีจ ำนวนไม่เกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีได้ในกำร
เลือกตั้งคร้ังนั้น ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือนั้น โดยกรรมกำรท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้นั้นมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรมีจ ำนวนเกินกวำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีไดใ้นกำรเลือกตั้ง
คร้ังนั้น ใหใ้ชว้ธีิกำรลงคะแนนเป็นรำยบุคคล ทั้งน้ี ในกำรออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียง
เลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่ำวจะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมำกหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคล
ซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู ้
เป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

ขอ้ 20. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) ออกจำกต ำแหน่ง ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสำม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม (1/3) 
กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออก
ตำมวำระนั้นอำจไดรั้บเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 21. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก  
(5) ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 23. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษทั
กรรมกำรซ่ึงลำออกตำมวรรคหน่ึง จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้ 

ขอ้ 24. ภำยใต้บังคับของข้อ 23 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่สอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกให้
เป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทนนั้น 
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำร
ท่ียงัเหลืออยู ่
ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงจนจ ำนวนกรรมกำรเหลือนอ้ยกวำ่จ ำนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ให้กรรมกำรท่ี
เหลืออยูจ่ดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งกรรมกำรแทนต ำแหน่งท่ีวำ่งทั้งหมดนั้นภำยในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่
วนัท่ีจ ำนวนกรรมกำรวำ่งลงจนเหลือนอ้ยกวำ่จ ำนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนอยูใ่น
ต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรซ่ึงตนแทน 
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ขอ้ 23. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อ
หุน้ (ถำ้มี) ท่ีมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

หมวดที ่4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส ำนกังำนใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถำนท่ีอ่ืนใดตำมท่ีประธำน
กรรมกำรจะเห็นสมควร 

2. กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้ ใหเ้รียกวำ่กำรประชุมวสิำมญั 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในหำ้ (1/5) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ยีสิ่บห้ำ (25) 
คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือ
ขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีน้ี ใหค้ณะกรรมกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ภำยในหน่ึง (1) เดือนนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

3. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด และจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรำยจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้
เป็นไปตำมท่ีปรำกฏในทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัเดียวกนั ทั้งน้ี สิทธิของบุคคลดงักล่ำวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน 
แมว้ำ่ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้จะมีขอ้มูลเปล่ียนแปลงแลว้ 

วนัท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกินสองเดือน 
4. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ไม่วำ่เป็นกำรประชุมสำมญั หรือกำรประชุมวสิำมญั ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือ

นดัประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรำยละเอียด
ตำมสมควร โดยระบุว่ำเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจำรณำ รวมทั้ งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกวำ่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
และใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่สำม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่
สำม (3) วนั 

ค ำบอกกล่ำวท่ีส่งใหบ้รรดำผูถื้อหุน้นั้นใหส่้งโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน 
5. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อำจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภำวะแลว้เขำ้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็

ได้ หนังสือมอบฉันทะตอ้งลงวนัท่ีและลำยมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตำมแบบท่ีนำย
ทะเบียนก ำหนด โดยมีรำยละเอียดอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

1. จ ำนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่
2. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
3. คร้ังท่ีของกำรประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรือผูท่ี้ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บ
มอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

4. กรณีท่ีมีกำรมอบฉันทะ บุคคลทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้น ท่ีไดรั้บมอบฉันทะมำกกว่ำหน่ึง (1) ฉันทะ 
ยอ่มมีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนฉนัทะท่ีตนมีนอกเหนือจำกกำรออกเสียงส่วนตวัในกรณีท่ีตนเป็นผูถื้อหุน้ 

5. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ยี่สิบห้ำ 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงใน
สำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำเขำ้
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้หำกกำรประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ กำร
ประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่
บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

6. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุม ถำ้ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สำมำรถปฎิบติัหน้ำท่ีได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำน
กรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึง
เป็นประธำนในท่ีประชุม 

7. ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชุมจะเล่ือนกำรประชุมผูถื้อหุ้นไปในเวลำอ่ืนโดยควำมยินยอมของท่ีประชุมก็ได ้และให้ท่ี
ประชุมก ำหนดสถำนท่ี วนัและเวลำท่ีจะประชุมคร้ังต่อไปดว้ย แต่ในท่ีประชุมซ่ึงไดเ้ล่ือนมำนั้น ห้ำมมิให้ปรึกษำ
กิจกำรอ่ืนใดนอกจำกกิจกำรท่ีคำ้งมำแต่วนัประชุมคร้ังก่อน อน่ึงวธีิกำรส่งค ำบอกกล่ำวใหเ้ป็นไปตำมขอ้ 38. 

8. กำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่วำ่จะเป็นกำรออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยกำรลงคะแนนลบันั้น 
ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถื้อหุ้นรำยใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นรำยนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำร และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

1. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั 
ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

2. ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
2. กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัมหำชนจ ำกดัหรือบริษทัจ ำกดัมำเป็นของบริษทั 
3. กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 

กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

4. กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
5. กำรเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือกำรออกหุน้กูเ้พ่ือเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป 
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6. กำรควบหรือเลิกบริษทั 
7. กำรลงคะแนนลบัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจกระท ำไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่ห้ำ (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง   ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลบันั้นให้เป็นไปตำมท่ี
ประธำนในท่ีประชุมก ำหนด 

8. กิจกำรอนัท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีพึงกระท ำอยำ่งนอ้ยมีดงัน้ี 

1. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีท่ี
ผำ่นมำ  

2. พิจำรณำและอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำ 

3. พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

4. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

5. พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี 

6. กิจกำรอ่ืน ๆ 

ขอ้ 47. ในกรณีท่ีบริษทั หรือบริษทัยอ่ยตำมค ำนิยำมของกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์กลงเขำ้ท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทัตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไวใ้นกฎหมำย
วำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีก ำหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 

หมวดที ่6 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 58. ห้ำมมิให้บริษทัจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไรซ่ึงรวมถึงก ำไรสะสม ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอด
ขำดทุนสะสมอยู ่หำ้มมิใหจ่้ำยเงินปันผล  
เงินปันผลใหแ้บ่งจ่ำยตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำ ๆ กนั และกำรจ่ำยเงินปันผลตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ 
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังครำวเม่ือเห็นวำ่บริษทัมีก ำไรสมควรพอท่ีจะ
ท ำเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ ใหร้ำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ ำหน่ำยหุ้นไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ บริษทัจะ
จ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนโดยออกเป็นหุน้สำมญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ก็ได ้
กำรจ่ำยเงินปันผล ให้กระท ำภำยในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมกำรลงมติแลว้แต่
กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพเ์ป็น
เวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่สำม (3) วนัดว้ย ถำ้หำกจ่ำยเงินปันผลภำยในช่วงเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด หำ้มมิให้เรียกร้อง
ดอกเบ้ียต่อบริษทั 

ขอ้ 59. บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ย
ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจำก
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ทุนส ำรองดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ คณะกรรมกำรอำจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินส ำรองอ่ืน ๆ ตำมท่ี
เห็นสมควรเพ่ือกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัก็ได ้
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ถือหุ้น บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชัน่  

กรณีรับมอบฉนัทะ กรณีมาด้วยตวัเอง 

 แสดงบตัรประจ ำตวั 

 แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี Barcode 

 

 

 แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูม้อบและแสดงบตัรประจ ำตวัผูรั้บมอบ 
 แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนท่ีมี Barcode 

 
 
 

กรณีมีผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน (ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนและมติตอ่ที่ประชมุ จนครบทกุวาระ โดยจะประกาศผลตามวาระ 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

ประธานเปิดการประชมุ 

 (เวลา 10:00 น.) 

เข้าห้องประชมุ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

โต๊ะลงทะเบียน เร่ิม 08:00 น. 

บริษัทลงทะเบียนการประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

รับบตัรลงคะแนน 

ประธานหรือผู้ รับมอบหมายชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน 
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ค ำช้ีแจง กำรลงทะเบียน วิธีกำรมอบฉันทะ กำรแสดงเอกสำรเข้ำรว่มประชมุผูถื้อหุ้น 
บริษทั ศรีรำชำคอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

  
บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะ 3 แบบตามทีก่ระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ไดแ้ก่  

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้นและ 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบไวช้ดัเจน 
3. แบบ ค.แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้ 
 

เพื่อใหผู้้ถือหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุมแทน หรอืมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูล้งคะแนนออกเสยีงโดยเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะเพยีงแบบเดยีวกรอกขอ้ความแลว้จดัสง่
มายงับรษิทัก่อนการประชุม 
 

กำรลงทะเบียนเข้ำรว่มประชมุ 
บรษิทัจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนและตรวจสอบความสมบรูณ์ของหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นเวลา 2 ชัว่โมงก่อนการประชมุ  
 

เอกสำรท่ีต้องใช้ในกำรลงทะเบียน 

1. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถ้อืหุน้และยงั

ไม่หมดอายุ เช่น บตัรประชาชน ใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง 

1.2. กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก)  หนงัสอืมอบฉันทะตามเอกสารแนบ  ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉันทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ (สามารถ download ไดจ้าก www.sricha.com  ) 
(ข)  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถอืหุน้ โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งต้น และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ค)  เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 
2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล 

2.1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
(ก)  เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
(ข)  ส าเนาภาพถ่ายหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผู้แทนซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่ง
เป็นผูถ้อืหุน้ 

2.2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถ้วน และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

(สามารถ download จาก website www.sricha.com ) 

http://www.sricha.com/
http://www.sricha.com/
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ฆ 

(ข)  ส าเนาภาพถ่ายหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท าการแทน
นิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค)  ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหผู้แ้ทนของนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและลงชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง  

(ง)  เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

วิธีกำรมอบฉันทะ 
 
  บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดหรอื
สามารถ Download  ไดจ้าก www.sricha.com  ซึง่มใีหเ้ลอืก 3 แบบ  ดงันี้ 

 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป  ซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค.  เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี้ 

(1) เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง  เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ 
(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ือหุน้  หรอืเลอืกมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ

ของบรษิัทคนใดคนหนึ่ง  โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอยีดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ   มอบฉันทะ  
หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ  ตามที่บรษิทัระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะโดยเลอืกเพยีงท่าน
เดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท  พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อให ้  ถูกตอ้ง
และมผีลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4) กรณีมอบอ านาจใหก้รรมการอสิระ สามารถน าสง่ ณ สถานทีป่ระชุม หรอื ส่งทางไปรษณีย ์ซึง่บรษิทัฯต้อง
ไดร้บัหนงัสอืภายในวนัที ่19 เมษายน 2564 

  ทัง้นี้  ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสยีงได้  และผู้ถอืหุน้จะต้องมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีง
บางสว่นน้อยกว่าจ านวนทีต่นถอือยู่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sricha.com/
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

 

 

 

 

ฆ 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ   นายดุสิต ชูปัญญา   อายุ       82      ปี  

ต าแหน่ง                         กรรมการอิสระ   

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้  ไม่มี   

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

ประวตักิารอบรม 

1. Diploma in Aeronautical Engineering First Class สถาบนั Royal Aeronautical College London 

2. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นท่ี 84  
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 2012 รุ่นท่ี 38  

ประสบการณ์ท างาน 

พฒันาการการช่าง บริษทั ไทยออลย ์จ  ากดั (มหาชน)      2506 – 2542  

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทั้งส้ิน 1 บริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชัน่  2554 – ปัจจุบนั 
 
 ในกรณีท่ีตอ้งการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชน หรือ
ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั ท่ีลงนามรับรองความถูกตอ้งแลว้ กลบัมายงับริษทัภายในวนัท่ี 19  เมษายน 2564 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
  
  หนังสือมอบฉันทะ                          

บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

97 หมู่ 3 ต าบลสุรศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20110 
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ฆ 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

Proxy Form A 

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

 เขียนที่      

 Made at 

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.  

 Date           Month                          Year 

1. ข้าพเจ้า  สญัชาติ     

   I/We  Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี ถนน    ต าบล/แขวง     

Residing at  Road             Sub District 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์     

District Province Postal Code 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ศรีราชาคอนสตรัคชัน่        จ ากดั (มหาชน) 

As shareholder of                                     Sriracha Construction Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…………….…………หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั …….............….…… เสยีง ดงันี ้

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

    หุ้นสามญั         หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

    Ordinary share         shares, and is entitled to cast                votes 

    หุ้นบริุมสทิธิ        หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสยีง 

    Preferred share          shares, and is entitled to cast                 votes 

 

 

 

Duty Stamp 

20 Baht 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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ฆ 

 2. ขอมอบฉนัทะให้  

     Hereby Appointed  

       (1)                                               อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี    

                            Name  Age    Residing at No. 

ถนน    ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต     

Road    Sub District   District 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

Province  Postal Code      or 

                    (2)                                                                     อาย ุ ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี     

                            Name                                               Age   Residing at No. 

ถนน    ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต      

Road    Sub District    District 

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 

Province  Postal Code      or 

 

   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ นายดสุติ ชปัูญญา          อาย ุ     …  82        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director Mr.Dusit Choopanya… Age   82                              years  

อยูบ้่านเลขท่ี        573      ถนน  -     แขวง  บางพระ                 

Residing at…….573……………..   Road.................................-..............................................................  Sub District .......Bangpha…………… 

เขต    ศรีราชา   จงัหวดั ชลบรีุ   รหสัไปรษณีย์...................20110................. 

District...........Sriracha………………  Province………Chonburi.....................Postal Code……………..20110…………….     
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ฆ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2564  ในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 ณ ที่ห้องแปซิฟิค โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตัง้อยู่

ที่ 44/1  ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสขุ อ.เมือง จ. ชลบรีุ หรือพงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

Shareholders 2021 to be held on April 20, 2021 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. 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

 

  

 ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 

 Sign        (     )     Grantor 

 ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 Sign       (    )     Proxy 

 ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 Sign        (    )     Proxy 

 ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 Sign        (    )     Proxy 
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ฆ 

หมายเหตุ 

Remark 

  

1. ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

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 สามารถน าส่งใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจ าตวัหรือหนังสือรับรองบริษัทที่

รับรองส าเนาเรียบร้อย ณ สถานท่ีประชมุ ตามวนัและเวลาที่ก าหนด หรือ จดัสง่ทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ข้างลา่งนี ้อนึ่ง 

บริษัทฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 

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 19, 2021. 

 

แผนกเลขานกุารบริษัท        Company Secretary Department 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)               Sriracha Construction Public Company Limited 

97 หมู ่3 ต.สรุศกัดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110        97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Proxy Form B 

--------------------------------- 
 เขียนท่ี      
 Made at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   
 Date               Month                         Year 

1. ขา้พเจา้   สญัชาติ      
   I/We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน     ต าบล/แขวง      
Residing at Number Road       Sub District 
อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
District Province Postal Code 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   ศรีราชาคอนสตรัคชัน่            จ ากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                    Sriracha Construction Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม          หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงัน้ี 
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 
    หุน้บุริมสิทธิ            หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast                 votes 
 2. ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Granted and appointed 
                      (1)    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี        
                                                                   Age  Residing at No. 
ถนน  .ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต        
Road   Sub District   District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code or 
                    (2)   อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   
                            Name                   Age              Residing at No. 
ถนน    ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต        
Road  Sub District   District 
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postal Code      or 

Duty Stamp 

20 Baht 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ   นายดุสิต ชูปัญญา       อายุ       82          ปี 
       Assign a proxy to the Independent Director   Mr.Dusit Choopanya                                       of age           82           years  
อยูบ่า้นเลขท่ี      573 ซอย  -   แขวง   บางพระ    
No.                    573 Street   -   Sub District        Bangpha                                                                                                           
เขต          ศรีราชา จงัหวดั   ชลบุรี     รหสัไปรษณีย ์ 20110  
District       Sriracha Province      Chonburi                            Postal Code  20110     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผู ้
ถือหุน้สามญัประจ าปี 2564  ในวนัท่ี 20 เมษายน 2564  เวลา 10:00 น.  ณ  ห้องแปซิฟิค  โรงแรม เดอะไทด์ บางแสน ตั้งอยู่ท่ี 44/1 
ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมอืง 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 2021 to be held on April 20, 2021 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. 

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

 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ 
  Chairman’s Report 

- เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
- To be acknowledged only. 

 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมตัรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที่ 04 สิงหาคม 2563 

To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2020 held on August, 2020. 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 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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วาระที่ 3  พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
To consider and approve the Company’s Financial Statement for the year 2020 end December 31, 2020. 

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

all respects. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

 
 

 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

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

              Elected the whole set of directors  
 
 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี  
        The election and appointment of individual director(s) as follows: 

1. นายกมล  รัตนไชย  Mr.Kamol  Ratanachai 
 

 
2. นางสุดจนิดา เศรษฐกลูวชัิย  Mrs.Sudchinda Sethakulvichai 

 
  

    3.  นางปิยะภา จงเสถียร   Mrs.Piyapa Chongsathien 
 

 
วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2021 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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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 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2564 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
     To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2021 and fix their remuneration.       
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  

วาระที่ 7  พจิารณา และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม 
To consider and approve the dividend payment from retained earning 

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

all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  
 
 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

Others (if any) 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 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 



Attachment  9 

Sriracha Construction Public Company Limited . บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110   97 หมู่ที ่3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
Tel. +66 38 317 555 Fax. +66 38 317 577   โทร. +66 38 317 555 แฟกซ์ +66 38 317 577 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Sriracha Construction Public Company Limited 

 

 

 

 

ฆ 

 
การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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). 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 
 
 
 ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
 Sign (……………..……………………)   Grantor 
 
 ลงช่ือ  …………..………………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Sign (……………..……………………)   Proxy 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Sign (……………..……………………)   Proxy 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Sign (……………..……………………)   Proxy 
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หมายเหตุ (Remarks) 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for 

individual director. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. ในกรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ สามารถน าส่งใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจ าตวัหรือหนงัสือรับรองบริษทัท่ีรับรองส าเนา

เรียบร้อย ณ สถานท่ีประชุม ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด หรือ จดัส่งทางไปรษณียม์าตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี อน่ึง บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บเอกสาร
ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 

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 19, 2021. 
 
 แผนกเลขานุการบริษทั       Company Secretary Department 
 บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)    Sriracha Construction Public Company Limited 
 97 หมู่ 3 ต.สุรศกัด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110    97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110 
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ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ  ศรีรำชำคอนสตรัคชัน่                       จ ำกดั (มหำชน) 
Grant of proxy as a shareholder of                         Sriracha Construction                          Public Company Limited 

ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 2564ในวนัท่ี 20 เมษำยน 2564 ณ ท่ีหอ้งแปซิฟิค    โรงแรม เดอะไทด ์ รีสอร์ท บำง
แสน ตั้งอยูท่ี่ 44/1 ถ.หำดบำงแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี  
 AT the Annual General Meeting of the Shareholders 2021 to be held on April 20, 2021 time 10:00 am, at Pacific 
Room, The Tide Resort, located on 44/1 Hard Bangsaen 1 Rd. Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province  

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

วำระท่ี     เร่ือง          
Agenda   Subject 

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

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

 
 
 
 

วำระท่ี     เร่ือง          
Agenda   Subject 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 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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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Proxy Form C 

--------------------------------- 
 เขียนท่ี      
 Made at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   
 Date               Month                         Year 

1. ขา้พเจา้   สญัชาติ      
   I/We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน     ต าบล/แขวง      
Residing at Number Road       Sub District 
อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
District Province Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั        

To Act as the Custodian for 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   ศรีราชาคอนสตรัคชัน่            จ ากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                    Sriracha Construction Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม          หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงัน้ี 
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 
    หุน้บุริมสิทธิ            หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast                 votes 
 2. ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Granted and appointed 
                      (1)    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี        
                                                                   Age  Residing at No. 
ถนน  .ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต        
Road   Sub District   District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code or 
                    (2)   อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   
                            Name                   Age              Residing at No. 
ถนน    ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต        
Road  Sub District   District 

Duty Stamp 

20 Baht 

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postal Code      or 
   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ   นายดุสิต ชูปัญญา  อายุ                           82                                          ปี 
       Assign a proxy to the Independent Director   Mr.Dusit Choopanya                of age               82                 years  
อยูบ่า้นเลขท่ี      573 ซอย                                -    แขวง   บางพระ............................... 
No...................573.........................Street.............................-................................................Sub District.......Bangpha……………..                                                                                                         
เขต         ศรีราชา จงัหวดั   ชลบุรี    รหสัไปรษณีย…์……20110………………… 
District......Sriracha……………...Province……………Chonburi…………………Postal Code……….20110…………………   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผู ้
ถือหุน้สามญัประจ าปี 2564  ในวนัท่ี 20 เมษายน 2564  เวลา 10:00 น.  ณ  ห้องแปซิฟิค  โรงแรม เดอะไทด์ บางแสน ตั้งอยู่ท่ี 44/1 
ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมอืง 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 2021 to be held on April 20, 2021 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. 

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

 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ 
  Chairman’s Report 

- เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
- To be acknowledged only. 

 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมตัรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที่ 04 สิงหาคม 2563 

To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2020 held on August 04,2020. 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 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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วาระที่ 3  พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ในรอบปี 2563  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

To consider and approve the Company’s Financial Statement for the year 2020 end December 31, 2020. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

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

              Elected the whole set of directors  
 
 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี  
        The election and appointment of individual director(s) as follows: 

1. นายกมล  รัตนไชย  Mr.Kamol  Ratanachai 
 

 
2. นางสุดจนิดา เศรษฐกลูวชัิย  Mrs.Sudchinda Sethakulvichai 

 
  

    3.  นางปิยะภา จงเสถียร   Mrs.Piyapa Chongsathien 
 

 
วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2021 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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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 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2564 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
     To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2021 and fix their remuneration.       
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  

วาระที่ 7  พจิารณา และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม 
To consider and approve the dividend payment from retained earning 

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

all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  
 
 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

Others (if any) 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 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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การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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). 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 
 
 ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
 Sign (……………..……………………)   Grantor 
 
 ลงช่ือ  …………..………………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Sign (……………..……………………)   Proxy 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Sign (……………..……………………)   Proxy 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 Sign (……………..……………………)   Proxy 
 
 
 
 
 

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 Approve  Not approve  Abstain 
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ฆ 

 
หมายเหตุ (Remarks) 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for 

individual director. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. ในกรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ สามารถน าส่งใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจ าตวัหรือหนงัสือรับรองบริษทัท่ีรับรองส าเนา

เรียบร้อย ณ สถานท่ีประชุม ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด หรือ จดัส่งทางไปรษณียม์าตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี อน่ึง บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บเอกสาร
ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 

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 19, 2021. 
 
 แผนกเลขานุการบริษทั       Company Secretary Department 
 บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)    Sriracha Construction Public Company Limited 
 97 หมู่ 3 ต.สุรศกัด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110    97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110 
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ฆ 

 
ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

Annex to the Form of Proxy (Form B) 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ  ศรีรำชำคอนสตรัคชัน่                       จ ำกดั (มหำชน) 
Grant of proxy as a shareholder of                         Sriracha Construction                          Public Company Limited 

ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 20 เมษำยน 2564 ณ ท่ีหอ้งแปซิฟิค    โรงแรม เดอะไทด์  รีสอร์ท 
บำงแสน ตั้งอยูท่ี่ 44/1 ถ.หำดบำงแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี  
 AT the Annual General Meeting of the Shareholders 2021 to be held on April 20, 2021 time 10:00 am, at Pacific 
Room, The Tide Resort, located on 44/1 Hard Bangsaen 1 Rd. Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province  

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

วำระท่ี     เร่ือง          
Agenda   Subject 

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

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

                              
 
                          

วำระท่ี      เร่ือง          
 Agenda   Subject 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 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 


